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وقتی تخلفات شهری در روزهای پایانی سال افزایش می یابد؛
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نوروزی خبر داد:

 اصفهان؛ میزبان نود و پنجمین
 نشست شهرداران کالن شهرها

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی»سالم اصفهان« اظهار کرد: 
پایان این هفته شاهد برگزاری نود و پنجمین نشست شهرداران 

کالن شهرهای کشور در اصفهان هستیم، در دوره پنجم و ...

»احمدی نژاد چه در چنته دارد که از چنین حاشیه 
امنی برخوردار است؟« این سوالی است که حاال با 
شدت و قوت بیشتری مطرح می شود و بر گمانه ها 
پیرامــون اینکه رییس جمهور اســبق چیزهایی 
می داند که نباید بگوید، دامن می زند. سنگری باقی 
نمانده که احمدی نژاد آن را هدف نگرفته باشد. از 
رییس قوای سه گانه گرفته تا سنگر رهبری که با 
لحنی کم سابقه همراه با کنایه برآن می تازد و کار 
را به جایی می رساند که در دهه فاطمیه و در ایام 
عزاداری حضرت زهرا)س( در بیت رهبری، هیچ نام 
و نشانی از او نمی بینیم و احمدی نژاد دیگر جایی 

در میان مدعوین در بیت ندارد.
روایتی از آیت ا... یزدی نقل شــده با این مضمون 
که در جریان یازده روز خانه نشینی احمدی نژاد، 
رییس جمهور ســابق گالیه می کنــد: »اگر این 
نظام نتواند مــن را تحمل کند کــه ...« و رهبری 
پیغام می دهند » اگر مسئول نظام من هستم که 
من تحمل کردم و شما را این دو   سه ساله تحمل 
کردم!« و حاال به نظر می رســد کل نظام در حال 
تحمل احمدی نژاد هســتند. قوه قضائیه سکوتی 
عجیب در قبال رفتارهای رییس جمهور ســابق 
که این روزها به »اپوزیسیون« تبدیل شده، اتخاذ 
کرده است. سخنگوی این دستگاه می گوید »صبر و 
سکوت قوه قضائیه حکمتی دارد.« حکمت این همه 
مماشات را اما هیچ کس نمی داند. برخی می گویند 
احمدی نژاد مدارکی مربوط به انتخابات سال 88 ...

بااحمدینژادچهکنیم؟!

ادامه در صفحه 2

سمیه یوسفیان

وقتی از آلودگی هوا خصوصا در کالن شهرها صحبت به میان می آید، اولین و  مقصرترین گزینه، مردم هستند و مسئولین سریعا خودروهای 
تک سر نشین را مقصر اعالم می کنند. هر چند واقعا خودروهای تک سرنشــین آلودگی فراوانی را عاید شهرها کرده اند؛ اما آیا با وجود 

مشکالت متعدد در حمل ونقل عمومی شهر، مجالی برای استفاده نکردن از خودروهای شخصی می ماند؟
مشکالت زیست محیطی سوخت های فسیلی جهان را به سمت انرژی های نو ســوق داده است و بسیاری از کشور های پیشرفته در حال 
افزایش استفاده از انرژی های نو هســتند. انرژی خورشــیدی و بادی به عنوان دو منبع پایان ناپذیر در انرژی های نو مورد توجه جدی 
 قرار گرفته و سهم برق تولیدی از این دو منبع، در حال افزایش است.این در حالی اســت که تنها یک درصد از انرژی های مصرفی ایران، 

تجدید پذیر هستند.
انرژی نو؛ جایگزین سوخت فسیلی

حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی  با اشــاره به استفاده از سوخت فسیلی در تولید برق کشور اظهار کرد: در 
اوایل دهه هفتاد با احداث اولین سایت بادی در منجیل استفاده از انرژی های نو در ایران آغاز شــد؛ اما در ادامه با پشتوانه ذخایر عظیم 
نفت و گاز، سیاستمداران به سمت استفاده از سوخت های فسیلی رفتند. نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
استفاده از انرژی های نو در اروپا شتاب خوبی گرفته است، مطرح کرد: با آلودگی زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی نشست های 
بین المللی مانند کیوتو و کاپ ۲۱ برگزار شد که خروجی آن بر استفاده از انرژی های نو تاکید کرد و پس از آن میزان تولید انرژی های نو 
در کشور های اروپایی شدت بیشتری گرفت  تا جایی که در کشور های اسپانیا و آلمان به ترتیب ۵۰ و ۲۵ درصد از میزان برق مصرفی خود 

را از انرژی های نو تامین می کنند.
خودروی برقی، آینده خوبی ندارد!

یکی از گزینه هایی که مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته، اســتفاده از خودروهای هیبریدی و یا برقی است که در ایران نیز این 
خودرو تولید شده؛ اما متاسفانه مورد حمایت قرار نگرفته است. حتی در کشور ما  خیلی زودتر از کشورهای دیگر این خودرو تولید شد. 
سال ها پیش جمشید آرین، مخترعی که اولین خودروی الکتریکی را در ایران ساخت با عدم استقبال مسئوالن از طرح و مشکالت مالی 
مجبور شد به خارج از ایران برود. وزارت صنعت بسته پیشــنهادی وی را رد کرد و معصومه ابتکار در پاســخ به درخواست حمایت وی 
گفت:خودروی شما آینده ای ندارد. سازمان بهینه سازی مصرف سوخت هم نوشت:طرح شما دارای حق تقدم نیست. چند ماه پیش نیز  
خودروی برقی ساینا با همکاری مرکز تحقیق و نوآوری سایپا و دانشکده مهندســی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ساخته شد. 
البته قیمت تمام شده این خودرو نیز در حدود ۷۰ میلیون تومان است که رقم قابل توجهی نسبت به نسخه های بنزینی ساینا با قیمت 

۲8 میلیون تومان به نظر می رسد.
کامیون برقی هم تولید شد

در حالی که ما هنوز نتوانسته ایم خودروی سبک برقی تولید کنیم؛ اما کشورهای اروپایی کامیون برقی نیز تولید کرده  و به بهره برداری 
رسانده اند. آبان ماه سال جاری، شرکت خودروسازی تسال در یک کنفرانس اختصاصی با حضور ایالن ماسک، محصوالت کوچک و بزرگ 
خود را معرفی کرد و سپس تایید شد که تولید اولین کامیون تمام الکتریکی تسال در سال ۲۰۱۹ میالدی آغاز می شود. تعیین سال ۲۰۱۹ 
میالدی برای تولید و عرضه اولین کامیون الکتریکی شاید زود باشــد؛ اما اخیرا باتوجه به فیلمی که در منابع خبری منتشر شده است، 
می توان شاهد کامیون های تمام الکتریکی تسال در حین گذراندن تست های جاده ای بود تا سال ۲۰۱۹ میالدی، دقیقا همان سالی باشد 

که ایالن ماسک وعده تولید و عرضه اولین کامیون تمام الکتریکی خود را به مشتریان داده است. 
ماشین های برقی احتیاج به حمایت بیشتر دارند

حمل و نقل عمومی در ایران با مشکالت زیادی رو به رو است که برای حل  اصولی آن مسلما به زمان زیادی نیاز داریم. مردم و نحوه زندگی 
و فرهنگ های درست و غلط را هم نمی شود به این زودی ها عوض کرد تا یک شبه تصمیم بگیرند از خودروهای خود کمتر استفاده کنند. 
تنها راه باقی مانده حمایت از خودروهای برقی در کشور است تا هر کســی بتواند با فروش ماشین بنزینی خود یک خودروی برقی تهیه 

کند تا شاید این آلودگی هوا کنترل شود.

حمایت از خودروهای برقی ؛ راهکار کاهش آلودگی

حق تنفس در کالن شهرها!

فرزانه  مستاجران
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 اغتشاشات اخیر در خیابان پاسداران تهران به زخمی شدن  چندین تن 
و  شهادت 3 تن از نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی انجامید. بعضی ها 
اعتقاد  دارند که این اغتشاشات از قبل تحت مدیریت و قابل پیش بینی 
بوده است. به منظور  بررســی حوادث اخیر در خیابان پاسداران تهران، 
سراغ رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان  و نماینده فالورجان در 

مجلس شورای اسالمی رفتیم و با وی به گفت و گو  پرداختیم.
به نظر شما ریشه این حوادث چیست؟

دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب تا 
به امروز  هیچگاه آرام نگرفتند و همواره به دنبال این هستند که به نوعی 
نظام ما را به طرق مختلف حتی با استفاده از مذاهب و فرقه های گوناگون 
زیر سوال ببرند. اتفاقات  اخیر که شاهد آن بودیم ناشی از دخالت و افکار 

شیطانی آنهاست . 
حوادث اخیر خیابان پاسداران از کجا شروع شد؟

آن طور که مسئوالن می گویند، حادثه خیابان پاســداران  به بهانه دو 
سارقی که توســط ناجا دستگیر شــده بودند، آغاز می شود و در پی آن 
تجمعی برگزار می شــود و ناجا را تهدید کرده و خواستار آزادی این دو 

سارق می شوند. به نظر من این بحث ســارق ها بهانه ای برای به وجود 
 آوردن اغتشاشــات بوده؛ زیرا کســانی که به جان و مــال مردم رحم

 نمی کنند، در پی به وجودآوردن اغتشاش هستند؛ مشاهده شد که در 
این تجمع هم اتوبوسی ســه تن از نیروهای انتظامی را زیر گرفت که به 
شهادت این عزیزان منجر شــد و  نظم عمومی را بر هم زدند. به نظر من  
با وجود  اینکه این حادثه به بهانه آزادســازی دو سارق به وجود آمد؛ اما 
احتمال اینکه حوادث اخیر به وسیله خارج نشینان ضد انقالب هدایت و 

مدیریت شده باشد؛ وجود دارد.
به اعتقاد برخی از کشورها؛ حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود 
و در اتفاقاتی مثل حوادث خیابان پاسداران، نیروهای نظامی با 

مردم برخورد درستی ندارد، نظر شما در این رابطه چیست؟
نیروهای انتظامی با وجود مماشاتی که با این گونه افراد دارد، قصد ندارد تا 
افراد را سرکوب کند. ابتدای همین جریان ها  هم به دنبال بود تا این تجمع 
با گفت و گو و بدون به وجود آمدن مشکلی خاتمه یابد؛  اما متاسفانه افراد 
حاضر در این حادثه به نیروی انتظامی توجهی نکردند. با وجود این همه 
مماشات و مهربانی های ناجا امروزه ما شاهدیم که در کشورهای خارجی 
پلیس و نیروهای نظامی با این گونه افراد با سالح های گرم برخورد می کند 
و نژادپرستانه عمل می کنند؛ اما همین کشورها  خودشان را مدافع حقوق 
بشر و ما را ناقض حقوق بشر می دانند. چشــم های بیدار جهان متوجه 
هستند تنها کشوری که می تواند به جرات بگوید حقوق بشر را در کشور 

رعایت می کند؛ ایران است.
به نظر شما وظیفه قوه قضائیه در برخورد با متهمان حوادث اخیر 

خیابان پاسداران تهران چیست؟
از قوه قضائیه درخواست داریم تا عادالنه و سریع به این پرونده رسیدگی 
کند و متهمان این حادثه را به سزای اعمالشان برساند تا دیگر شاهد این 

گونه حوادث نباشیم.

هدیه ترامپ به رژیم صهیونیستی 
برای روز نکبت

واشنگتن گامی دیگر در راســتای عملیاتی کردن 
 تصمیم جنجالی بــرای انتقال ســفارت آمریکا به
 بیت المقدس برداشــت در همیــن رابطه رییس 
جمهور آمریکا قصــد دارد در روز نکبت همزمان با 
هفتادمین سالگرد تاسیس »رژیم اشغالگر قدس« 
تصمیم حماقت آمیز خود را جامه عمل بپوشــاند.
پانزدهم آذرماه بود که رییس جمهوری آمریکا طی 
ســخنرانی خود در کاخ ســفید در اقدامی از پیش 
اعالم نشده و ناگهانی اعالم کرد که دولت این کشور 
شهر قدس را به پایتخت رژیم اسرائیل به رسمیت 
می شناسد.خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در 
وزارت خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نوشت 
اعالم کرد که دونالد ترامپ 14 می )24 اردیبهشت( 
با انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس موافقت 

خواهد کرد.

دو انفجار انتحاری در اطراف 
کاخ ریاست جمهوری سومالی

دو انفجار انتحــاری روز جمعه دو نقطه حســاس 
امنیتی را در موگادیشو پایتخت سومالی لرزاند و 18 
کشته و 20 زخمی برجای گذاشت.یک منبع امنیتی 
اعالم کرد که انفجار اول در چند متری کاخ ریاست 
جمهوری و ســاختمان پارلمان به وقوع پیوست و 
بالفاصله بعد از انفجار تبادل آتش ســنگینی میان 
نیروهای امنیتی و افراد مهاجم صورت گرفت.انفجار 
دوم نقطه امنیتی متعلق به سرویس های اطالعاتی 
این کشور را هدف قرار داد که بعد از این انفجار نیز 
درگیری میان نگهبانان ساختمان اطالعاتی و افراد 

مهاجم شروع شد.

 اعدام شهروندان فلسطینی
 به دست نظامیان صهیونیست

نظامیان اشغالگر صهیونیست با خونسردی کامل 
دســت به اعدام صحرایی برخی اسرای فلسطینی 
می زنند.به گزارش روزنامــه الوطن قطر؛ نظامیان 
اشغالگر صهیونیســت با خونسردی کامل دست به 
اعدام صحرایی برخی اســرای فلسطینی می زنند.

بر این اســاس، انجمن اســرای فلســطینی اعالم 
کرد، نیروهای اشغالگر اســرائیلی به خانواده اسیر 
فلسطینی، یاسین عمر الســرادیح 33 ساله اعالم 

کرده اند وی پس از بازداشت شهید شده است.

تعویق نشست شورای امنیت 
درباره سوریه

نشست شورای امنیت ســازمان ملل که نتوانست 
درباره آتش بس به نتیجه برســد در روز جمعه نیز 
از زمان مقرر به تعویق افتاد.قرار بود این نشست در 
ساعت 11 صبح برگزار شود؛ اما به نظر می رسد با 
وجود اختالفات زیاد درباره مفاد قطعنامه آتش بس، 

به ساعت 12 به وقت محلی موکول شد.

 سامانه پاتریوت سعودی ها
 منهدم شد

»محمد علی الحوثی« رییس کمیته انقالبی یمن 
گفت که نیروهای یمنی توانسته اند سامانه موشکی 
عربستان را در استان مأرب هدف حمله موشکی قرار 
دهند.ارتش و کمیته هــای مردمی یمن همچنین 
ســاختمان مرکــز فرماندهی نیروهــای متجاوز 
اماراتی در استان »مأرب« را به وسیله موشک های 

بالیستیک هدف قرار دادند.

موسوی الرگانی در گفت و گو با زاینده رود مطرح کرد:

احتمال دخالت ضد انقالب ها در اغتشاشات اخیر پاسداران تهران

 اتهام زنی ترامپ
 علیه ایران و روسیه

رییس جمهــور آمریکا در نشســت خبری 
با نخســت وزیر اســترالیا از تداوم »فشــار 
حداکثری« علیه کره شــمالی سخن گفت و 
اتهامی علیه ایران، روســیه و سوریه درباره 

»غوطه شرقی« وارد کرد.
 ترامپ در نشست خبری با »مایکل ترنبول«، 
بر روابط خوب دوجانبه آمریکا و اســترالیا و 
همچنین روابط آنهــا در حوزه های مختلف 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی تاکید کرد. وی 
در این نشست از تحریم های تازه این کشور 
علیه کره شــمالی صحبت کــرد و گفت که 
»استرالیا یکی از نزدیک ترین شرکای ما در 
کارزار فشار حداکثری برای خلع سالح اتمی 

شبه جزیره کره است. 
ما باید به همکاری بــرای ممانعت از تهدید 
جهان بــا تخریب اتمی توســط دیکتاتوری 

سرکوبگر ادامه دهیم.«

ادعای توافق »الهام علی 
اف« با عربستان علیه تهران

»العرب« چاپ لندن نوشت: عربستان در پی 
تغییر ماهیت درگیری با ایران، از طریق دادن 
پاسخ به استراتژی این کشــور برای کنترل 
سعودی ها به وســیله حمایت از حوثی ها در 
یمن و ائتالف با قطر است و در همین راستا 
تالش می کند از طریق قفقاز سیاســت مهار 

ایران را اتخاذ کند.
این روزنامه عرب زبان در ادامه آورده است: 
هدف عربستان از این نقشه، ایجاد ائتالفی با 
آذربایجان، واقع در مرزهای شمالی، با در نظر 
گرفتن اقلیت آذری زبان مؤثر در ایران است.

 اغلب مردم آذربایجان شیعه هستند؛ با این 
حال، دولت های آذری از افزایش نفوذ ایران 
در کشورشــان نگران بودند تا اینکه در سال 
2013ممنوعیت فعالیت رجال دینی مرتبط 
با ایران را آزاد کردند تا مانع از پیوستن آذری 

های سنی به صفوف داعش شوند.

برگزاری آخرین جلسه 
دادگاه تجدیدنظر »بقایی«

آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی 
صبح دیروزدر شــعبه ۶8 دادگاه تجدیدنظر 
برگزار شد. بقایی به همراه وکیل مدافع اش در 
هشتمین جلسه رســیدگی به پرونده اش در 

دادگاه تجدیدنظر حاضر شد.
 عبدا... پور پیش از ورود به دادگاه به خبرنگار 
ایسنا گفت که طبق گفته قاضی دادگاه این 
 جلسه آخرین جلســه برای اخذ دفاع است.

محمداسماعیل سعیدی
عضو شورای مرکزی فراکسیون 

نمایندگان والیی:

پارلمان

عضو شــورای مشــورتی اصالح طلبان گفت: آقای 
ظریف در تاریخ معاصر ایران کار بزرگی کرده و حق 
عظیمی به گردن کشــور و ملت ایــران دارد.عبدا... 
ناصری در خصوص قدردانــی رهبرمعظم انقالب از 
وزیر امور خارجه و تاکید ایشان بر تداوم مواضعی که 
وزیر خارجه نسبت به غربی ها در پیش گرفته است، 
اظهار داشت: نکته مهم این اســت که بستر نتیجه 
دادن کار بزرگ آقای ظریف را باید ســایر نهادهای 
حاکمیتی و مخصوصا مقام معظم رهبری آماده کنند 
که پرونده کار بزرگ او، ســفره خالی نباشد. وی در 
خصوص برآیند رویه وزیر امور خارجه و تیم هسته ای 
کشورمان در مســئله برجام و اجالس مونیخ گفت: 
حتما خوب است و من کال عملکرد آقای ظریف را در 
حوزه بین الملل بسیار می پسندم و نمره باالیی هم 
به ایشان می دهم. چون پارازیت هایی علیه سیستم 

دیپلماسی خارجی داریم. 

ظریف درتاریخ معاصر ایران 
کار بزرگی انجام داده است

عضو شورای مشورتی اصالح طلبان:

دیدگاه

یادداشت

عکس  روز 

نوجوان فلسطینی که علیرغم 
بازداشت، لبخند می زند و 

عالمت پیروزی نشان می دهد

ظریف درتاریخ معاصر ایران کار بزرگی انجام داده است

پیشنهاد سردبیر:

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان 
والیی گفت: افرادی که می خواهند این موضوع 
را توجیح کنند، دید سیاسی دارند و به نوعی 

همه چیز را با این نگاه بررسی می کنند.
محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز 
با اشــاره به اتفاقات اخیر خیابان پاسداران؛ 
اظهار داشــت: هیچ کجای دنیــا پذیرفتنی 
نیست که عده ای بخواهند به بهانه های واهی 
مردم و کســبه را اذیت کنند و مخل امنیت 

کشور شوند.
وی با بیان اینکه معتقدم در حال حاضر دولت 
با مخالن امنیت و آرامش مســامحه کاری 
می کند، افزود: عوامل انتظامی و امنیتی باید 
قاطعانه در برخورد با مخالن امنیت و آرامش 

عمل کنند . 

هیچ کجای دنیا مخل کردن 
امنیت کشور پذیرفته نیست

نقوی حسینی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی:

 سیاست خارجی

وزیر امور خارجه ایــران با بیان اینکــه پایه های 
فکری و مالــی داعش از بین نرفتــه، گفت: داعش 
 هنوز یــک واقعیت در غرب آســیا و فراتــر از آن

 است.
محمدجواد ظریف با اشاره به خبر منتشر شده مبنی 
بر انتقال افراد داعشی از منطقه به بیرون گفت: این 
اتفاق را در میادین، دیرالزور و شاهد بودیم. میزانی از 
نیروهای داعشی که در منطقه بودند، نابود نشده اند 
و ایدئولوژی آنها از بین نرفته و شبکه های ارتباطی 
آنها باقی مانده اســت. نیروهای داعشی در سراسر 

منطقه و جهان پخش شده اند.
وی عنوان کــرد: هنوز اینکه چه نظمــی در بعد از 
داعش شکل می گیرد را نمی توان بیان کرد ؛ چرا 
که داعش هنوز یک واقعیت در غرب آسیا و فراتر از 
غرب آسیاست. رییس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: 

داعش زاییده حمله آمریکا به عراق است.

داعش هنوز یک واقعیت در 
غرب آسیا و فراتر از آن است

وزیر امور خارجه:

کابینه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: میان 
ایران و روسیه همکاری در خصوص فعالیت های 
نظامی جاری اســت، اما با این کشــور هم در 
خصوص حوزه موشکی مذاکره نخواهیم کرد.
نقوی حســینی با تاکید بر اینکه حوزه دفاعی 
و موشــکی ایران قابل مذاکره بــا هیچ احد و 
کشوری نیست، بیان داشت: بحث ما این نیست 
که در خصوص مباحث موشکی مان با آمریکا 
مذاکره نمی کنیم، بحث این است که این حوزه 
به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست مهم نیست 
موضع کشور ها چه باشد، اروپا و آمریکا شرق 
و غرب برای ما هیچ تفاوتی ندارد.حتی اگر آن 
کشور، همســایه، برادر و دوست ما باشد ما در 
خصوص حوزه موشکی و دفاعی با هیچ احدی 

مذاکره نمی کنیم.

مذاکرات نظامی خارج از 
قواعد بین الملل است

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور، ملت ایران را تمدن ســاز، پرورش دهنده تمدن ها 
و پیشتاز مردم ساالری در منطقه دانســت و تاکید کرد: می توانیم 
سازنده تمدنی بزرگ باشــیم؛ اگر برنامه ریزی و تالش فوق العاده 

داشته باشیم.
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی روز گذشته در مراسم 
اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی سخنرانی کرد.

در ادامه گزیده ای از سخنرانی رییس جمهور  آمده است:

 ایران کشوری است که در دو مقطع پیش از اسالم و پس از اسالم 
نقشی ارزنده در تولید و رشــد علم و ایجاد و پرورش تمدن بشری 

داشته است.
 مهم این است که از توانمندی و قدرتی که در نتیجه رشد علمی 
حاصل می شود در چه جهت و به چه منظوری استفاده می شود، اگر 
از این قدرت برای توسعه ســلطه بر دیگران استفاده شود، این علم 

اسالمی به حساب نمی آید.

 اینکه ما می توانیم سازنده یک تمدن بزرگ باشیم یا نه وابسته به 
برنامه ریزی دقیق و کار و تالش فوق العاده است.

 جمهوری اسالمی ایران در چهل ســال گذشته پیشرفت های 
خوبی داشته و در توسعه انسانی گام های خوبی به جلو برداشته است. 
دانشگاه های این کشور هیچگاه عظمت و وسعت امروز را نداشته که 
12 میلیون دانش آموخته دانشــگاهی به جامعــه تحویل داده و 4 

میلیون دانشجو داشته باشیم.

رییس جمهور در اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی:
می توانیم سازنده تمدنی بزرگ باشیم؛ اگر برنامه ریزی داشته باشیم

 برجام بــرای ایران 
دستاوردی نداشته است

پلیس پایتخت در کانال تلگرامی منتسب به خود نسبت 
به انتشار ویدئوی برخورد پلیس با دختری که اقدام به 

کشف حجاب کرده بود، واکنش نشان داد.
پلیس در کانال خود ضمــن انتشــار ویدئویی قبل از 

برخورد پلیس با دختر نوشت:
تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶38 قانون تعزیرات 

است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی شود.
لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶3۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و 
قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.این جرم از جرائم مشهود بوده و پلیس موظف است با جرم 
برخورد نماید و شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با 

جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.

آیت ا... مصبــاح یزدی در ســخنانی کنایه آمیز پس از 
اقدامات اخیر احمدی نژاد گفت: زمینه  انحراف در صدر 
اسالم را همان کسانی ایجاد کردند که با پیامبر)ص( قوم 
و خویش بودند، در جنگ ها حضور داشتند و با عنایت 
حضرت به جایگاهی رسیدند؛ خیال نکنیم حال که ما 

به برکت امام)ره(، اسالم را شناختیم کار تمام است، زیرا ممکن است در مقابل جوسازی ها و تبلیغات زمینه 
انحراف فراهم شــود  و همین ما می توانیم مســیر الهی انقالب را تغییر دهیم.آیت ا... مصباح یزدی در دیدار 
با جمعی از دانشــجویان گفت: اگر کســانی ما را به خطوط انحرافی و زاویه دار از مواضع مقام معظم رهبری 
می کشند، هوشیار باشیم و از تاریخ درس بگیریم، زیرا همانطور که در صدر اسالم، اطرافیان پیامبر )ص( موجب 
انحراف مسیر اسالم شدند،  امروز نیز برخي کسانی که به دســت امام )ره( و همین انقالب به مقامی رسیدند، 

کارشان به جایی رسیده که مي خواهند اصل این نظام را بر باد دهند.

واکنش ناجا به ویدئوی 
برخورد پلیس با یکی از 
دختران خیابان انقالب

کنایه آیت ا... مصباح 
یزدی به احمدی نژاد بعد 
از جنجال های اخیر

 مظلوم و مقتدر

 خــروج شــوالیه ها
 زیر سایه ناتو

اشد مجازات در انتظار 
آشوبگران پاسداران

تشیع مظلومانه

 دخل و خرج سال آینده 
با جهت گیری حمایتی

 عراقچــی: در »برجام 
بی فایده« نمی مانیم

حمید وکیلی

کافه سیاست

با احمدی نژاد چه کنیم؟!
...ادامه از صفحه اول

در دست دارد. بعضی گمانه ها از راز پرونده هایی 
حکایت دارد که در زمان ریاست جمهوری اش 
و در کشاکش رفتن و ماندن حیدر مصلحی در 
وزارت اطالعات، از این وزارت خانه خارج کرده 
است. پرونده های محرمانه ای که باید محرمانه 
بماند . عده ای هم معتقدند رییس جمهور سابق 
هیچ محرمانه و ســر مگویی در دســت ندارد 
 و دلیل مماشــات با او هم این اســت که هنوز 
می شود به بازگشــتش امید داشت و در حد 
»حصر« و »ممنوع التصویری« و ... ناامیدکننده 
نشــده اســت! هرچند برخی اصــالح طلبان 
می گویند اگر یکی از حــرف ها و ادعاهایی که 
امروز احمدی نژاد مطرح می کند، رییس دولت 
اصالحات به زبان می آورد، احتماال حکم اعدام 
برایش صادر می شد! شاید هم »معجزه هزاره 
سوم«)!( را خیلی جدی نگرفته اند! و می دانند 
عاشــق »جلب توجه کردن« اســت. او را آزاد 

گذاشته اند تا جلب توجه کند و آرام بگیرد!
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احتمال نهایی شدن قیمت شیرخام  در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 برنامه دولت 
برای ترمیم حقوق بازنشستگان

رییــس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور 
توضیحاتی پیرامون ترمیم حقوق بازنشستگان 
در ســال آینده ارائه کرد و گفــت: اراده دولت 

تقویت حقوق این افراد است.
محمدباقر نوبخت گفت: برای ترمیم حقوق و در 

راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان در 
سال ۹۷ به تامین حداقل ۳۴۰۰ میلیارد تومان 

منابع نیازمند هستیم.
رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور ادامه 
داد: در جریان بررســی الیحه بودجه سال ۹۷ 
در مجموع با احتساب پیشنهاد دولت، ۲۰۰۰ 
میلیارد تومان منابع برای همســان ســازی 
حقوق بازنشســتگان در نظر گرفته شــده که 
 بیانگر کمبــود ۱۴۰۰ میلیــارد تومانی منابع
  بــرای همســان ســازی در ســال آینــده

 است.
نوبخت تصریح کرد: طــی هماهنگی هایی که 
با مجلس صورت گرفت، مجوزی ارائه شــد تا 
سازمان برنامه و بودجه بتواند از سرجمع بودجه 
و احیانا اموال تملیکی منابع کافی برای ترمیم 
حقوق بازنشستگان را در سال آینده تامین کند.

ســخنگوی دولت یادآور شــد: دولت تالش 
می کند تا به همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در سال ۹۷ توجه شود و در این راستا از ابتدای 
سال با لحاظ تحقق کامل درآمد ۳۴۰۰ میلیارد 
تومانــی برای ترمیــم حقوق بازنشســتگان، 

اقدامات الزم را انجام می دهد.

بازار

کاله ایمنی دوچرخه

جهت بررسی علت سقوط هواپیمای ATR؛
فرانسوی ها هم به میدان 

آمدند 
یک گروه کارشــناس فنی از شــرکت ســازنده 
هواپیمای ATR وارد منطقه پادنای سمیرم شد.

گروه کارشناس فنی از شرکت سازنده هواپیمای 
ATR وارد منطقه پادنای سمیرم نزدیکی محل 
وقوع حادثه ســقوط هواپیمای تهران – یاسوج 
شــد.این گروه فنی چهار نفره پــس از دریافت 
اطالعــات تکمیلــی از امدادگران و مشــاهده 
تصاویر الشــه هواپیما برای بررسی بیشتر علت 
سقوط هواپیما عازم سی سخت شدند.همچنین 
کارشناسان فنی فرانسوی اطالعاتی درخصوص 
یافتن جعبه ســیاه به کارشناسان حاضر در پادنا 

ارائه دادند.
هواپیمای تهران – یاســوج صبح یکشــنبه در 
ارتفاعات روستای یبده سمیرم از رادار خارج و به 

کوه برخورد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
 920حلقه چاه غیر مجاز 

در استان مسدود شده است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعالم 
خبر پر و مسدود شدن ۹۲۰حلقه چاه غیرمجاز 
در اســتان از ابتدای امســال، گفت: میزان آب 
صرفه جویی شده حاصل از انسداد این چاه های 

غیرمجاز بیش از ۱8میلیون مترمکعب است.  
مســعود میر محمد صادقی در نهمین جلســه 
کمیته راهبری طرح احیا و تعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی، اظهار کرد: در راستای حفاظت از 
منابع آب زیرزمینی موجود همچنین ۲5 مورد 
جلوگیری از اضافه برداشــت چاه های مجاز در 
استان اصفهان انجام شده است و دو میلیون متر 
مکعب نیز از این طریق در میزان آب صرفه جویی 

شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
بی ثباتی ارز، فعاالن اقتصادی 
را با سرگردانی مواجه می کند

رییــس کمیســیون ویژه نظــارت بــر اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴، افزایش قیمت دالر 
به حدود 5۰۰۰ تومــان را پیام بدی برای جامعه 
دانســت و گفت که تمهیدات دولت تا حدودی 
قیمــت دالر را کاهــش می دهد؛ امــا نمی توان 
انتظار داشــت که تا عید این قیمــت به ۴۰۰۰ 

تومان برسد.
حمیدرضا فوالدگــر در ارزیابی از دالیل افزایش 
قیمت دالر در یــک ماه گذشــته، گفت: دولت 
یازدهم در ســال های اول خود توانست ثبات را 
در بــازار ارز حاکم کند آن هم در شــرایطی که 
طی سال های ۹۱ و ۹۲ به دلیل تشدید تحریم ها 
شاهد بی ثباتی در بازار ارز بودیم. این ثبات پیام 
مثبتی برای تولیدکننــدگان و به طور کلی بازار 
اقتصاد کشور فرستاد که می تواند روی قیمت ارز 

حساب باز کند.
رییــس کمیســیون ویژه نظــارت بــر اجرای 
سیاســت های کلی اصــل ۴۴،  افزود: از ســال 
گذشته یکسری مشــکالت در بازار ارز به وجود 
آمد که با تشــدید شــدن آن در طــول یک ماه 
گذشته شاهد بی ثباتی در قیمت ارز هستیم. این 
بی ثباتی بیشترین ضرر را به بازار اقتصادی یعنی 
سرمایه گذار، تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده 
و حتی فعاالن حوزه بانکــی وارد می کند. آنها با 
نوعی ســرگردانی روبه رو می شوند و نمی توانند 

برای سال آینده خود برنامه ریزی کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان گفت: تا اوایل هفته گذشته 
هزار و ۲۰۰ بلیت فروخته شده که امسال افزایش 

قیمت بلیت نخواهیم داشت.
علیرضا جعفری در جلسه ستاد هماهنگی خدمات 
سفر استان اصفهان اظهار کرد: در بخش حمل و نقل 
جاده ای ۱۳5 شرکت حمل و نقل جاده ای از تاریخ 
۱۷ بهمن بلیت فروشی را آغاز کرده اند که زمان آن 
نسبت به مشابه ســال های گذشته چند روز زودتر 
است؛ تا اوایل هفته گذشته هزار و ۲۰۰ بلیت فروخته 
شده که امسال افزایش قیمت بلیت نخواهیم داشت.

وی افزود: برخالف سنوات گذشته با کمبود مسافر 
مواجه هستیم در حالی که در سال های گذشته با 
مازاد مســافر رو به رو بودیم؛ اما معضلی که داریم 
با توجه به دالیل مختلف مثل مشکالت اقتصادی، 
مسافران مشکالتی مثل هزینه های گران خدمات 
درون شهری در مقاصد دارند که باعث شده تا آنها  
از وسایل نقلیه شخصی اســتفاده کنند و از وسایل 
نقلیه عمومی استفاده کمتری داشته باشند.معاون 

راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان نیز گفت: ۱8۹ قوس با شیب های تند 
در استان اصفهان وجود دارد که در حال ایمن سازی 
اســت.فرزاد دادخواه اظهار کرد: نوروز سال آینده 
شاهد ســیل عظیم ترافیک در محورهای استان 
اصفهان خواهیم بود که دستگاه های امداد جاده ای 
باید در این ایام اســتقرار و آمادگی الزم را داشــته 

باشند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

 افزایش قیمت بلیت نخواهیم داشت
نماینده مردم اردســتان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: در چند سال گذشــته قدم های خوبی در جهت 
بومی سازی ناوگان هوایی برداشته ایم و این توانایی را 
باید تقویت کنیم تا بتوانیــم در آینده هواپیماهایی با 
ساخت ایران داشته باشیم و وابســتگی مان  به خارج 

برای تامین قطعات کمتر شود.
صادق طباطبایی نژاد در خصوص راهکارهای کاهش 
ســوانح هوایی، اظهار کرد: البته علت اصلی ســانحه 
اخیر سقوط هواپیمای تهران - یاســوج، آب و هوای 
نامساعد بوده است؛ اما شاید یکی دیگر از علل سوانح 
هوایی در کشور فرسوده بودن ناوگان هوایی باشد که 
ضرورت نوســازی این ناوگان را دوچندان می کند.وی 
افزود: البته تعداد ســوانح هوایی در ایران نباید خیلی 
بیشتر از کشورهای دیگر باشــد. به هر حال مهم ترین 
معضل ناوگان هوایی کشور، سن باالی این ناوگان است. 
اقداماتی از ســوی دولت جهت نوسازی ناوگان هوایی 
انجام شده است؛ اما سقوط هواپیمای تهران - یاسوج 
ظاهرا به دلیل پیر بودن نــاوگان هوایی نبوده و دلیل 

اصلی این حادثه آب و هوای نامساعد بوده است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، 
گفت: از اول انقالب تا کنون غرب و آمریکا تحریم های 
زیادی را علیه ایران اعمــال کرده اند که ناوگان هوایی 
کشور هم شامل این تحریم ها شده و دولت تا جایی که 
توانسته ناوگان هوایی را نوسازی کرده است. کشورهایی 
مانند آمریکا حتــی قطعات هواپیما را هم مشــمول 
 تحریم کرده اند و جالب است که ادعای حقوق بشر هم 

دارند.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی:

دولت در جهت بومی سازی ناوگان هوایی اقدام کند

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان از فردا آغاز می شود و برترین برندهای فعال در این عرصه، 
آخرین محصوالت و کاالهای خود را در این نمایشگاه عرضه خواهند کرد.

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان در حالی برگزار می شود که شرکت ها و برندهای صاحب نام 
لوازم خانگی، محصوالت و دستاوردهای خود را در معرض بازدید و خرید مردم اصفهان قرار خواهند داد.این نمایشگاه 
که تا یازدهم اسفندماه و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت، در ۹ هزار و ۲۰۰ مترمربع فضای کل و 5 هزار مترمربع 

فضای نمایشگاهی برپا می شود که در آن 6۰ شرکت محصوالت خود را در معرض بازدید عمومی قرار می دهند.  

نمایشگاه بین المللی 
لوازم خانگی در اصفهان 

برگزار می شود گاه
ش
مای
ن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،466،000
تومان

751،000نیم سکه
تومان

450،000ربع سکه
تومان

310،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

144،891
تومان

      قیمت سکه و طال

کاله ایمنی دوچرخه 
Rch70 رول کن مدل

 
 65,000

تومان

کاله ايمني دوچرخه 
Exempt جاينت مدل

 
 29,000

تومان

کاله ايمني دوچرخه 
Ares جاينت مدل

 189,000
تومان

 کاپ کیک میلیونی 
و گران قیمت

کاپ کیــک ۳ میلیــون و 6۰۰ هــزار تومانی 
مغازه ای در دوبی! این کاپ کیک  با نام ققنوس 
طالیی با طالی ۲۴ عیار به مشــتریان عرضه 

می شود.

عکس روز

پارلمانحمل و نقل

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در جلسه ای 
که با حضور مسئوالن آب منطقه ای،مدیران صنایع بزرگ و 
نیروگاه ها با هدف اســتفاده از پساب در چرخه تولید برگزار 
شد گفت: طبق دستور استاندار، صنایع بزرگ همانند فوالد 
مبارکه،ذوب آهن ،کارخانه سیمان ،پلی اکریل ،صنایع موجود 

در شهرک های صنعتی و نیز نیروگاه ها، برنامه عملیاتی کاهش ۲۰ درصدی برداشت آب از سد زاینده رود تدوین 
کنند.هاشم امینی افزود: فعاالن صنعتی دراصفهان در چند روز آینده برنامه عملیاتی خود پیرامون کاهش ۲۰ درصدی 
استفاده از آب حوزه زاینده رود را اعالم کنند  و در صورت امکان ،تدابیری پیرامون استفاده از پساب به منظور رفع نیاز 
آبی خود در نظر گیرند. وی خاطرنشان کرد : در سال آبی جاری میزان بارندگی در سرشاخه های زاینده رود نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 6۹ درصد کاهش داشته است این در حالیست که هم اکنون حجم ذخیره سد زاینده رود به 

۱۲۹ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

 الزام صنایع بزرگ 
بر کاهش 20 درصدی 
مصارف آب

نایب رییس اتحادیه فرش دستباف اصفهان گفت: سیاست حمایت 
از تک بافی نتوانسته به اقتصاد فرش دستباف کمک کند.

سعید عصاچی با اشاره به مشــکالتی که امروز گریبانگیر صنعت 
فرش دستباف اصفهان اســت، اظهار کرد: متاســفانه تک بافان 
امکانات و بودجه الزم برای شناسایی نیازها و سالیق بازار را ندارند 

و محصول نهایی در بازار، مشتری ندارد.

وی ادامه داد: سیاست های حمایتی اتخاذ شده از سوی دولت مانند 
تســهیالت کم بهره به تک بافان یا نهادهایی مانند کمیته امداد و 
تعاونی ها داده می شود که اغلب نهادهایی غیر متخصص هستند.

نایب رییس اتحادیه فرش دستباف اصفهان با اشاره به ظرفیت های 
نمایشــگاهی ایران در کشــورهای همجوار و همچنین ظرفیت 
شهرهای خواهر خوانده اصفهان، گفت: همه تولیدکنندگان باید با 

استفاده از ظرفیت های ایران در کشورهای دیگر اقدام به برگزاری 
نمایشگاه یا هفته های فرهنگی اصفهان کنند، این اقدام عالوه بر 
صرفه جویی در هزینه ها زمینه های رشد و توسعه اقتصادی فرش 
اصفهان را فراهم می کند. وی تاکید کرد: مشــکالت خرید مواد 
اولیه، صادرات، تورلیدرها و همچنین حل مشــکل خرید با کارت 

های اعتباری گردشگران خارجی در زمینه فرش باید رفع شود.

نایب رییس اتحادیه فرش دستباف اصفهان:
تک بافی در اصفهان، بازار فرش را به حاشیه برده است

ســید احمد مقدســی، رییس هیئت مدیــره انجمن 
صنفی گاوداران با بیان اینکه فاز سوم مشوق صادراتی 
لبنیات هنوز به کارخانجات لبنی پرداخت نشده است، 
اظهارداشت: ۷6 میلیاردتومان از این یارانه باقی مانده 
که امیدوار هســتیم ســازمان برنامه و بودجه هر چه 

سریع تر این مبلغ را تخصیص دهد تا بازارهای صادراتی لبنیات دچار مشکل نشود. 
وی با اشــاره به اینکه خرید توافقی شــیرخام در برخی اســتان ها ادامه دارد، افــزود: خرید توافقی در 
استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس و خراسان رضوی انجام می شود. رییس هیئت 
مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه میزان خرید در اســتان های مذکور کم اســت، اضافه کرد: 
کارخانجات لبنی در حال جمع آوری شیر دامداران هستند و به همین دلیل محصول میزان خرید توافقی 

کاهش یافته است. به گفته مقدسی تاکنون حدود ۷۰ درصد مطالبات دامداران پرداخت شده است. 

احتمال نهایی شدن 
 قیمت شیرخام 
در اصفهان

غالمرضا صالحی با اشاره به اجرای طرح ویژه کنترل بازار و جلوگیری 
از اجحاف در حق مصرف کنندگان و مسافران نوروزی با همکاری دیگر 
دستگاه ها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و 
گردشگری، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، حمل و 
نقل و پایانه ها، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و دیگر دستگاه های متولیدر 
خدمات سفر به میهمانان نوروزی، افزود: در صورت مشاهده هر گونه 
تخلف، بدون فوت وقت با حضور در محل وقوع و واحد متخلف، پاسخ 

مناسب و قاطع را به تخلف ارتکابی خواهیم داد تا مردم در ایام نوروز 
بدون دغدغه مایحتاج خود را تعیین کنند. وی رسالت سازمان تعزیرات 
را بهبود فضای کسب و کار و اطمینان به مصرف کننده و هشدار به تولید 
کننده برای کنترل و نظارت اعالم کرد. وی خاطر نشان کرد: در سایه 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از حقوق تولید کننده دفاع خواهیم کرد. وی 
در حمایت از مصرف کننده، گفت: سعی ما بر این است تا بروکراسی های 
اداری مانع از پیگیری مطالبات مردم نشود. صالحی، عدم اطالع تولید 

کنندگان از مقررات و قوانین را دلیل عمده اجحاف  حقوق مصرف کننده 
بیان کرد و پایداری تولید و رونق کسب و کار را منوط به رعایت حقوق 
مصرف کننده و پیشگیری را درسازمان تعزیرات مقدم بر عملکرد عنوان 
کرد. وی گفت: طرح ویژه نظارتی نوروز با هدف حصول آمادگی الزم و 
کافی برای پیشگیری و مقابله با وضعیت غیرقابل پیش بینی و نابسامانی 
احتمالی در بازار عرضه و تقاضا، جلوگیری از اجحاف و گران فروشی کاال 
و خدمات و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان اجرا می شود.  مدیرکل 
تعزیرات، سه حوزه رسیدگی را شامل کاال و خدمات اعم از صنفی و غیر 
صنفی، بهداشتی، دارویی و درمانی و گروه قاچاق کاال و ارز اعالم کرد 
و اماکن مورد نظارت در طرح نوروزی را شرکت های مسافرتی، دفاتر 
فروش بلیت، مراکز اسکان و پذیرایی، اقامتگاه و اماکن زیارتی، هتل ها و 
اماکن تاریخی و فرهنگی، مراکز خرید، اغذیه فروشی ها و سردخانه ها، 
جایگاه سوخت و نمایشگاه های بهاری و میادین میوه و تره بار، آمبوالنس 
و درمانگاه و آرایشگاه زنانه و مردانه نام برد. وی در بخش کاال و خدمات 
از ورود ۱6 هزار و 6۲۱ پرونده و مختومه شدن ۱۷ هزار و ۹۱۳ پرونده در 

۹ ماهه سال جاری خبر داد.
 همچنین،در حوزه بهداشت، ۴ هزار و ۷۳ پرونده وارد و ۳ هزار و ۹۷۹ 
مورد مختومه شده است. در بخش قاچاق کاال و ارز نیز ۲ هزار و ۷۳۳ 
وارده و ۳ هزار و 6۱ پرونده مختومه شده است که گران فروشی در 
صدرتخلفات قرا دارد. صالحی از افزایش ۳6 درصدی تخلفات در بخش 
بهداشت در این ۹ ماهه خبر داد که عمدتا مربوط به بهداشت محیط بوده 
است. وی سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹65۱ تعزیرات و تلفن ۱۲۴ سازمان 
صنعت، معدن و تجارت را برای رسیدگی به شکایات مردم اعالم کرد.  
وی یکی از مهم ترین پرونده ها را رسیدگی به پرونده قاچاق ۴6 کیلو 
طال و جواهر عنوان کرد که خاطی محکوم به پرداخت  ۷ میلیارد و ۷۰۰ 

میلیون تومان جریمه شد.     

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

طرح ویژه نوروزی کنترل و نظارت بازار از 15 اسفند آغاز می شود 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در نشست خود با خبرنگاران، از اجرای طرح ویژه نوروز با  فرزانه  افسرطه
هدف کنترل بازار و جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان از 15 اسفند لغایت 15 فروردین سال 

97 خبر داد که فعالیت واحدهای صنفی، خدماتی، تولیدی و توزیعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط رصد می شود. 

در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف، 

بدون فوت وقت با 
حضور در محل وقوع 

و واحد متخلف، 
پاسخ مناسب و قاطع 

را به تخلف ارتکابی 
خواهیم داد تا مردم 
در ایام نوروز بدون 

دغدغه مایحتاج 
خود را تعیین کنند
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سخنان سیاسی در یک جشنواره هنری از سوی یکی از بهترین بازیگران 
سینمای پس از انقالب کشورمان آن هم در قلب کشوری که زمانی از 
حامیان اصلی صدام حسین در جنگ هشت ساله علیه ایران بود و دشمن 

بعثی را مجهز و مسلح کرد، در روزهای اخیر بسیار خبرساز شد.
»لیال حاتمی« که به همراه عوامل سازنده فیلم »خوکِ« مانی حقیقی 
به جشــنواره برلین رفته بود، در نشســت خبری مربوط به این فیلم، 
حرف هایی زد که خیلی ها را به تعجب واداشت. حاتمی که در سال های 
اخیر، ندیده و یا نشنیده بودیم که حرف سیاسی بزند یا حداقل به اندازه 
ســایر همتایانش موضع سیاسی صریح و شــفاف بگیرد، این بار گوی 
سبقت را از »علیدوســتی«ها و »کوثری«ها و ... ربود و یک جا همه را 

تالفی کرد!
لیالی سینمای ایران گفت: »می خواهم از این فرصت استفاده کرده و 
عمیقا ناراحتی و عصبانیت خودم را از برخوردی که اخیرا با معترضان در 
ایران شد، ابراز کنم. بله و این شرم  آور است که در کشور من، تظاهرات و 

اعتراض به بهای جان تظاهر کنندگان تمام می شود. برای اولین بار 
است که من در مصاحبه ای سیاسی حرف می زنم.« 

برخی ها او را ســتودند و عده ای هم دلگیر شدند که چرا 
لیالی همیشه محجوب و آرام ، حرف های داخلی را به 

جشنواره های خارجی برده و پیش غریبه ها )آن هم از 
نوع آلمانی( بازگو کرده است و اصال مگر یک جشنواره 
هنری جای ابراز مواضع سیاسی داخلی یک کشور 
است؟ و مگر همین هنرمندان نیستند که اعتقاد 
دارند نباید سیاست را به ســاحت فرهنگ و هنر 

کشاند و نگاه سیاسی به سینما داشت؟ 
برخی ها گفتند و نوشــتند که شــاید بهتر بود 
»حاتمی« از تحریم های ظالمانه ترامپ در تمامی 
این ســال ها یا از کمک های آلمان به صدام در 

جنگ علیه ایران هم سخن می گفت! 
در همان نشســت از کارگردان فیلم هم 

ســواالت سیاسی پرســیده شد که 
البته جواب هــای »مانی حقیقی« 
به ســواالت جهت دار خبرنگاران 
حاضر در نشست، مورد استقبال 
ایرانی ها قرار گرفت. حقیقی در 
جریان این نشست تاکید کرد 
عالقه مند اســت وقتی فیلمی 
می سازد به سواالت درباره آن 
فیلم به عنــوان یک اثر هنری 

پاسخ دهد تا به پرسش هایی که از سیاست می پرسند.حقیقی در پاسخ 
به سوال دیگری با این مضمون که »آیا اینکه به عنوان کارگردان ایرانی 
همواره سواالت سیاسی از شــما می پرسند آزاردهنده است؟«، گفت: 
»خیلی آزاردهنده است. شما آزادید که سواالت سیاسی بپرسید کسی 
نمی گوید این کار را نکنید؛ اما نکته اصلی این اســت که ما خوب یا بد 
اثری هنری خلق کرده ایم و دوست داریم درباره آن صحبت کنیم. در 
هر مصاحبه ای سوال های سیاسی می پرسند. قبول بله سانسور هست 
و زندگی و کنار آمدن با آن سخت است و ما بر حسب فضای سیاسی با 
آن کنار می آییم؛ اما چیزهای زیاد دیگری هم برای گفتن  وجود دارد.«

او سخنان خود را چنین ادامه داد: »بگذارید سوالی از شما بپرسم چرا 
فکر می کنید فیلم های ایرانی قرار است نوعی راهنمای گردشگری شما 
باشند؟  ما اینجا نیستیم که در معرفی کشورمان  از مشکالت بگوییم و 
درخواســت کمک کنیم. این موضوع ناخوشایند و خسته کننده است. 

پیشنهاد می کنم که به این فیلم به عنوان یک اثر هنری نگاه کنید.«
همین پاسخ مانی در کنار اظهارنظر جنجالی »لیال« باعث شد تا در داخل 
کشور، با قراردادن این دو چهر در مقابل یکدیگر، اینگونه بنویسند که 
»حقیقی« برای ایران آبروداری کرد و لیال غیرمنصفانه و مغرضانه سخن 

گفت و جای این حرف ها میان غریبه ها نبود.
مانی حقیقی اما یک روز بعد، در مصاحبه اختصاصی با یورونیوز گفت: 
»نمی خواهم جای او ]لیال حاتمی[ ســخن بگویم اما به نظرم حرفی 
منطقی مطرح کرد. به نظرم حق شهروندان برای تظاهرات باید حفظ 

شود. این کل حرفی بود که او زد و من با این نظرش موافقم.«
شهاب اسفندیاری، رییس دانشــکده صداوسیما و عضو شورای پروانه 
نمایش فیلم های سینمایی در وزارت ارشاد  که از لیال حاتمی به شدت 
انتقاد کرد و مانی حقیقی را ستود و درباره »خوک« هم نوشت که این 
فیلم ضمن هجو برخی فضاهای روشــنفکری، به شکل آشکار تداعی 
کننده »وضعیت مضحک جعفر پناهی« است، شاید کمی در ستایش 

خود عجله کرد و بهتر بود موضع حقیقی را هم می شنید! 
اسفندیاری نوشته بود که لیال حاتمی بدترین نقش تمام زندگی اش را 

در برلین ایفا کرد و ژست سیاست را فِیک کرد!
هنرمندان، این روزها زیادی سیاسی شده اند! »نیوشا ضیغمی« 
از زایمان همکارانش در ینگه دنیا حمایت کرد و علت این کار 
را »بی اعتبارشــدن پاســپورت ایرانی« دانست و روزنامه 
»جوان« هم به شدت به این بازیگر تاخت و او و امثال او را 

بازیگران »درجه سوم« سینما دانست! 
»مهناز افشــار« و »هادی حجازی فر« هم نسبت به 
ساخت بام شــیب دار روی جعبه تقسیم مخابرات 
خیابان انقالب که به محل کشف حجاب دختران 

تهرانی تبدیل شده بود، واکنش نشان دادند.
حمید فــرخ نژاد هم اخیــرا از واکنش نیروی 
انتظامی در غائلــه ای که به تعبیــر او میان 
دراویش و لباس شخصی ها در خیابان 
پاســداران صورت گرفت، تشکر 

کرد.
انتشــار تصویر حضور »ترانه 
علیدوستی« در مراسم ختم 
مادر یکــی از محصورین هم 

خبرساز شد.
به نظر می رســد این روزها، 
هنرمندان کشورمان بیشتر از 
همیشه به »سیاست« عالقه مند 

شده اند!

امیر جعفری، بازیگر فیلم جدید 
رامبد جوان شد

 امیر جعفری به فیلم سینمایی »قانون مورفی«
 به کارگردانی رامبد جوان پیوست.

فیلمبرداری فیلم ســینمایی »قانون مورفی« به 
کارگردانی رامبد جــوان و تهیه کنندگی محمد 
شایسته که از اوایل بهمن آغاز شده بود این روزها 
در اســتان گیالن ادامه دارد. جعفری به عنوان 
یکی از بازیگران اصلی این فیلم به تازگی جلوی 
دوربین رفته است تا در کنار امیر جدیدی، زوج 

اصلی »قانون مورفی« را تشکیل دهند

 تا کی باید نقش آدم های 
با نمک را بازی کنم؟

علی ســلیمانی، بازیگر فیلم ســینمایی »تنگه 
ابوقریــب« درباره حضور خود در نقشــی جدی 
گفت: پیش از این همه به ســراغ من می آمدند 
و مــی گفتند یک نقــش با نمک داریــم. من تا 
 کی باید نقش آدم هــای با نمک را بــازی کنم. 
می خواهم نقش جدی داشته و شخصیت خلق 
کنم. بازی من در تنگه ابوقریب به طور کامل یک 

شخصبت بود.

 »جن زیبا«
 بعد از جام جهانی می آید

مهرداد فرید، تهیه کننده و کارگردان ســینمای 
ایران ، درباره فیلم ســینمایی »جــن زیبا« که 
تازه ترین پروژه ســینمایی این کارگردان است، 
گفت: در حال حاضر مراحل فنی و کارهای مونتاژ 
فیلم ســینمایی »جن زیبا« را انجام می دهیم و 
تمام تالشمان را به کار گرفته ایم تا این پروژه تا 

پایان سال 96 به پایان برسد.
وی درباره زمان اکران این فیلم سینمایی اظهار 
کرد: اوایل سال 97 ما برای نمایش فیلم سینمایی 
»جن زیبا« در خواست پروانه نمایش می دهیم و 
در نظر داریم این فیلم را تابستان 97 و بعد از جام 

جهانی، به نمایش در آوریم.

غبطه به لیال و لیلی
شــهره ســلطانی با انتشــار ایــن عکس در 

اینستاگرامش نوشت:

»همیشــه از لیلی عزیز شــنیده بودم که لیال 
بهترین و صمیمی ترین دوستشــه و مطمئن 
بودم این حس رو لیال هم داره . عکساشــونو با 
هم تو خونه لیلی زیاد دیده بودم ولی این دو تا 
عکس کنار هم یه چیز دیگه است . امروز با هم و 
دست در دست هم موفقیت ها رو طی می کنند. 
این پست امروز تو همه فضاهای مجازی پر شده 
. چقدر زیباســت...چقدر حس خوبی داره .من 
هیچ وقت خودم این شرایط رو نداشتم. کسی رو 
که بتونم از بچگی تا امروز بازم بهش بگم رفیق، 
کنارم نبــوده  این تصویر برام یه حســی ایجاد 

می کنه که بهش غبطه می خورم«. 

اینستاگردی

»جن زیبا«  بعد از جام جهانی می آید

پیشنهاد سردبیر:

وقتی سلبریتی ها، سیاست مدار می شوند؛

وضعیت مضحک!

چهره ها
سمیه پارسا

چهره روز

 بازیگری که به خاطر زیبایی
 از همسرش طالق گرفت! 

»طوبــا بویوک اوســتون« یکی از شــناخته 
شده ترین بازیگران معروف ترکیه ای است که 

زیبایی وی زبانزد خاص و عام است.
 وی طی اظهار نظری زیبایی خدادادی خود را 

علت جدایی از همسرش اعالم کرد.
خدیجه طوبا بویوک  اوســتون ۳۵ ساله، سال 

گذشته از همســر خود پس از 6 سال زندگی 
مشترک جدا شد.
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شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/20 ساعت 15/30 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35510 شعبه 17 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )169 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/83 شماره ابالغنامه: 9610106793502240 شماره پرونده: 9609986793501445 
شماره بایگانی شعبه: 961456  در خصوص پرونده کالسه 961456 شعبه 5 خواهان سید 
سعید موســوی دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 120/000/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات قانونی به طرفیت وجیهه ابراهیمی فرزند رضا تقدیم نموده است 
که وقت رسیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 97/01/20 ساعت 9/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع  حرم طبقه 2 شعبه 5 
مراجعه ونسخه قانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمائید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی می گردد و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35562 شعبه 5 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )147 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/85 شماره ابالغنامه: 9610106793502238 شماره پرونده: 9609986793501447 
شماره بایگانی شعبه: 961458  در خصوص پرونده کالسه 961458 شعبه 5 خواهان سید 
سعید موسوی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 40/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خسارات قانونی به طرفیت حجت ا... صالحی تقدیم نموده است که وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 97/01/20 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع  حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه ونسخه قانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمائید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
می گردد و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35566 شعبه 5 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )147 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/86 شماره ابالغنامه: 9610100354008677 شماره پرونده: 9609980360000953 
شماره بایگانی شعبه: 961644  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
حسین کراری،  خواهان آقای محمد تصدیقی دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای حسین 
کراری  به خواسته کالهبرداری مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه 
مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شــهید بهشتی واحد 107(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980360000953 شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 114 
جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/21 و ساعت 8/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 

می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:36129 شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 114 جزایی سابق( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/87 در خصوص پرونده کالســه 961494 خواهان صفیه جمشیدی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت ایمان اسماعیل زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 97/1/21 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35540 
شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(

ابالغ تجدیدنظر
پرونــده:  شــماره   9610106793702864 ابالغنامــه: شــماره   12 /214
9609986793700627 شــماره بایگانی شــعبه:960627 تجدیدنظر خواه آقای سید 
امیر محمدرضا حر دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفیــت تجدیدنظر خوانده خانم 
زیمب گل شیرازی نسبت به دادنامه شــماره 9609976793702700 در پرونده کالسه 
960627 شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل 
لوایح یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف 
ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا 
به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نســبت به 
ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد.)آدرس: اصفهان چهار راه شــیخ 
صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( م الف:36545 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 155 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610106836412065 : ابالغنامــه  شــماره   12 /226
9609986836401216 شــماره بایگانی شــعبه: 961329  آگهی ابالغ داوری آقای 
مصطفی خاک پور فرزند حسن، خواهان خانم نجمه صمدی فرزند محمد علی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای مصطفی خاک پور فرزند حسن به خواسته طالق به درخواست زوجه 
مطرح که به این شعبه )آدرس: اصفهان خ میرفندرسکی)خ میر( حد فاصل چهارباغ باال و 
پل میر مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه 3 اتاق 302( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986836401216 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 
ثبت و قرار داوری صادر گردیده است تا داور واجد الشرایط خود )مسلمان - متاهل و اشتهار 
به فساد نداشته باشد(در مهلت مقرر 7 روز به این دادگاه اعالم نمایید. حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه نماید. م الف:37178 
 شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید قدوســی( ) 167 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610106836310898 : ابالغنامــه  شــماره   12 /227
9609986836300300 شــماره بایگانی شــعبه: 960342  آگهی ابالغ داوری آقای 
سید هاشم اشرف زاده فرزند ســید حســین، خواهان خانم مریم رهبران دادخواستی به 

طرفیت خوانده آقای ســید هاشم اشــرف زاده فرزند سید حســین به خواسته طالق به 
درخواســت زوجه مطرح که به این شعبه )اصفهان خ میرفندرســکی )خ میر( حد فاصل  
چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شــهید قدوســی طبقه 3 اتــاق 303  ارجاع و به 
شماره بایگانی 960342 شــعبه 3 دادگاه خانواده اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت 
و قرار داوری صادر گردیده اســت تا داور واجد الشرایط خود )مســلمان، متاهل و اشتهار 
به فساد نداشته باشــد( در مهلت مقرر هفت روز به این دادگاه اعالم نماید. حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
 خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه نماید. 
ابالغ شونده حقیقی: سید هاشم اشرف زاده فرزند ســید حسین کدملی 0070654069 
به نشــانی مجهول المکان، مهلت حضور از تاریخ ابــالغ: 7 روز، محل حضور: اصفهان 
خ میرفندرســکی)خ میر( حد فاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوسی 
طبقه 3 اتاق 304، نوع علت حضور: معرفی داور، با توجه بــه علت حضور مندرج در این 
ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این صورت مطابق مقررات 
اتخاذ تصمیم خواهد شــد. توجه: پس از دریافــت این ابالغیه، ابــالغ اوراق قضایی به 
صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید. 
م الف:37156 شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( 

) 326 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836411940 ابالغنامــه:  شــماره   12 /220
9609986836401458 شــماره بایگانی شــعبه: 961595  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  خانم گیتا ســلطان زاد فرزند منوچهر، خواهان  دادخواستی 
به طرفیت  خوانده خانم گیتا ســلطان زاد فرزند منوچهر به خواسته تجویز ازدواج مجدد 
مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوســی- طبقه 3 - اتاق 302(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609986836401458 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع 
شهید قدوسی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/01/19 و ساعت 11/30 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
 آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:37173 شــعبه 4 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/234 از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 961600 ح 4 به آقای رسول سلیمانی مشهدی فرزند تاج محمد خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن خانم سمیه حسن پور 
فرزند عبدی ساکن اصفهان خمینی شــهر خ امیرکبیر بلوار گل شبو کوچه 56 به خواسته 
طالق به درخواست زوجه و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای جلسه 
رسیدگی روز یکشنبه مورخ 1397/2/16 ساعت 8/30 صبح در دادگاه شعبه چهارم عمومی 
حقوقی دادگستری خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی 
قبل از موعد مقرر دادگاه به دفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و 
دادگاه غیاباً رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یک 

نوبت در روزنامه زاینده رود درج می شود. م الف:6966 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
خمینی شهر )168 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالكیت
12/236 نظر به اینکه ســندمالکیت ششــدانگ پالک 2617 – فرعــي از23 - اصلي 
بخش یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 343 دفتــر588 امالک  بنام زرین تاج مســاح 
ثبت وسندصادروتســلیم گردیده که بموجب سند شــماره 13429 – 26 / 11 / 94 دفتر 
 57 رباط کریم دررهن شرکت تعاوني روســتائي ولیعصرمیمنت آباداست اینک نامبرده

 باارائه درخواســت کتبي بــه شــماره وارده 960903661610079 – 25 / 11 / 96 به 
انضمام دوبرگ استشــهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شــماره 746150 – 25 / 
11 / 96 به گواهي دفترخانه 4- شهرضارســیده اســت مدعي اســت که سندمالکیت 
آن به علت جابجائي / ســرقت / ســهل انــگاري مفقودگردیده اســت ودرخواســت 
 صدورالمثناي پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120

آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 1026   موسوي رئیس ثبت شهرضا  )187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352706851 ابالغنامــه:  شــماره   12 /276
9609980362300772 شماره بایگانی شــعبه: 961279 نظر به اینکه جهت رسیدگی 
پرونده 961279 ک 101 برای متهم آقای عباسعلی جوادی به اتهام ایراد صدمه عمدی 
با چاقو ابالغ وقت رسیدگی صادر گردیده و لذا به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم 
بدینوسیله به نامبرده ابالغ تا در وقت  رســیدگی مورخ 1397/1/5 ساعت 9 صبح جهت 
اخذ توضیح و رسیدگی به اتهام فوق الذکر حاضر شود و در صورت عدم حضور اقدام قانونی 
خواهد بود. م الف: 37588 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان) 101 جزایی سابق()97 کلمه، 1 کادر(
تبادل لوایح

12/213 در خصوص پرونده تجدیدنظرخواهی مهرداد خامه به طرفیت تجدیدنظرخوانده 
1- شهریار صالحی 2- عیســی زمانی به دادنامه شماره 9609976797903342 مورخ 
96/10/30 مطروحه در پرونده کالسه 960628 شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان 
واقع در خیابان رحیم ارباب خطاب به تجدیدنظرخوانده شــهریار صالحی و عیسی زمانی 
جهت تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی اقدام فرمایید 
عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد. م الف:36546 شعبه 45 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 81 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم 

پرونــده:  شــماره   9610460359400045 درخواســت: شــماره   12 /215
9309980359401495 شماره بایگانی شعبه: 931582 آگهی ابالغ به آقایان علی کلهر، 
حسن کلهر، مسعود نکوئی و رشیدی به اتهام مشــارکت در قاچاق و مشارکت در قاچاق 
حرفه ای و سازمان یافته  حسب شکایت جمعی از شــکات از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 931582 ب 15 تحت تعقیب اند  و ابالغ احضاریه به ایشان به واسطه نامعلوم بودن 
محل اقامت آنان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 
بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتها م خویش حاضر 
گردند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر آگهی هزینه توسط دادگستری 
کل استان اصفهان پرداخت می گردد. م الف:37187 شعبه 15بازپرسی مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان ) 140 کلمه، 1 کادر(
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ارائه روش جدید تشخیص سن از روی چهره
 شارژ موبایلپیشنهاد سردبیر:

 با اشعه لیزر
به گزارش تلگراف، محققان دانشــگاه 
واشنگتن روشی جدید برای شارژ موبایل 
با لیزر طراحی کرده انــد. در این روش 
می تــوان موبایل را در هــر نقطه ای از 
اتاق قرار داد که یک دســتگاه منتشــر 
کننده اشعه لیزر در سوی دیگر اتاق آن 

را شارژ کند.
محققان امیدوارنــد در آینده نزدیک با 
کمک این روش دستگاه های مختلف، 
از رایانه و دوربین گرفته تا موبایل، را به 

آسانی شارژ کنند.
این فناوری برای نخســتین بار ساخته 
می شود و شــامل یک اشــعه باریک و 
نامرئی لیزر است که دســتگاه را شارژ 
می کند. به گفته محققان سرعت شارژ 
دستگاه نیز با روش های معمول یکسان 

است.
درهر حال برای ایــن منظور محققان، 
یک ســلول ذخیره انرژی نازک پشت 
موبایل نصب کردند. این سلول با کمک 

ی  ژ نــر ا
ر  لیــز
ه  دستگا
را شارژ 

کرد.

   طرح تعویض سامسونگ
 بر اساس جدیدترین شایعات پیرامون پرچمدار جدید سامسونگ، افراد هنگام خرید گلکسی 
اس 9 می توانند بابت طرح تعویض گوشــی قدیمی خود، از تخفیف 350 دالری بهره مند 
شوند. بر اساس یکی از افشاگری های شــبکه اجتماعی ردیت که به تازگی موفق به بررسی 
گوشی های گلکسی اس 9 و گلکسی اس 9 پالس مجهز به پردازنده اگزینوس پیش از رونمایی 
این دو محصول شده است، افراد می توانند هنگام خرید این دو گوشی 350 دالر بابت تحویل 
مدل های قدیمی از سامســونگ تخفیف بگیرند. این تخفیف در صورت استفاده از طرح تعویض 
گوشی های قدیمی سامســونگ )که در حال حاضر مدل های مد نظر شرکت اعالم نشده است( با 

پرچمداران سری اس 9 لحاظ می شود.به گفته این افشاگر، مبلغ 350 دالر صرف نظر از مدل گوشی قدیمی )در صورتی که سامسونگ با تعویض آن موافقت 
کند( از کل هزینه پرداختی بابت خرید گلکسی اس 9 و گلکسی اس 9 پالس کسر می شود. شرکت سامسونگ هیچ واکنشی به این شایعه نشان نداده اما در صورت 

صحت آن، به نظر می رسد کاربران بسیاری به آن روی خوش نشان دهند.

کنگره جهانی موبایل، امسال در بارسلون؛

رقابت تنگاتنگ بین پرچمداران موبایل

در دنیای کسب وکار امروز پیش بینی رقابت بسیار سخت شده 
است، اما این به منزله زنگ خطر نیســت. امروزه اهمیت این 
موضوع به مراتب بیشتر شده که به جای تالش برای پیش قدم 
شدن در رقابت، با پیش قدم شــدن در نوآوری، این امکان را 

فراهم آورد که بتوان محصوالت و خدمات را به شیوه های 
جدیدی تغییر داد. دنیای فنــاوری نیز از این مقوله جدا 

نیست و به شــدت در این عرصه رقابت وجود دارد. 

کمتر از یک هفته به برگــزاری کنگره جهانی موبایل و رونمایی 
از گوشــی های جدید کمپانی های مختلف باقی مانده اســت. 
کنگره جهانی موبایل بارسلون از 7 تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ در شهر 
بارسلون کشور اسپانیا برگزار می گردد. در MWC هر سال از 
نوآورانه ترین اختراعات و ابتکارات صنعت تلفن همراه طی 

مراسم جوایز جهانی موبایل، تقدیرمی شود.

فرزانه مستاجران

سونی امسال 
دست پر می آید

یکی از تولیدکنندگانی که حضــور فعالی در این 
نمایشگاه خواهد داشــت کمپانی خوش نام سونی است. 

به تازگی سونی تیزری منتشر کرده که شایعات اخیر درخصوص 
تجهیز گوشی اکسپریا XZ2 به یک نمایشگر خمیده را تایید می کند.

در حالی که سونی با معرفی گوشی های رده باال در هر بازه زمانی شش ماهه 
یکی از فعال ترین تولیدکنندگان تلفن همراه در جهان محســوب 

می شود اما دیدیم که طراحی نسل های مختلف اسمارت فون های 
این شرکت هیچ گاه دستخوش تغییر نشــده است. ظاهر مستطیل 

شکل و طراحی مسطح دستگاه های سونی باعث می شود که تشخیص 
محصوالت ژاپنی از دیگر گجت های بازار کاری آسان باشد. اما شایعات 
گذشته و اخباری که به دست آمده این امید را به طرفداران سونی هدیه 
داده که شاهد تغییر زبان طراحی در پرچمدار جدید این کمپانی یعنی 
اکسپریا XZ2 باشیم. ظاهرا سونی باالخره زبان طراحی اومنی باالس را 

کنار زده و با طراحی جدیدی که به پرچمدارش بخشیده، پنل پشتی 
را خمیده طراحی کرده است. این پنل خمیده به عنوان یک ویژگی 

ارگونومیک باعث می شود که تلفن همراه به خوبی در دستان 
کاربر جای گیرد و این امکان برای کاربر فراهم شود که با 

انگشتان خود ناحیه وسیع تری از سطح اسمارت فون 
را تحت کنترل داشته باشد.

پرچمداران 
نوکیا در نمایشگاه بین المللی

طبق آخرین اطالعات به دست آمده انتظار داریم گوشی پرچمدار نوکیا 9 که 
پیش بینی می شود در MWC 2018 معرفی شود، همانند گلکسی نوت ۸ از نمایشگری 

خمیده بهره مند باشد. تصاویر اخیر گوشــی نوکیا ۷ پالس نیز نشان داد که این فرامیان رده 
نوکیا، اولین گجت از اچ ام دی خواهد بود که نمایشگری با نسبت تصویر ۱۸ به 9 روی آن سوار شده 

اســت. اما اوضاع در مورد پرچمدار واقعی نوکیا کمی فرق می کند. در جدیدترین طرح های مفهومی 
گوشی نوکیا ۱0 که توسط طراحان TechConfigurations ایجاد شده، شایعات پیشین درخصوص 

تجهیز این دیوایس به سیستم دوربین پنج لنزه تایید شده اســت. در طرح های مفهومی گوشی نوکیا ۱0 
نمایشگری ۶.۲ اینچی را می بینیم که با برخورداری از رزولوشن کواد اچ دی قرار است شکوه و جالل خاصی به 
این پرچمدار ببخشد. در روزهای اخیر دیدیم دیوایس های جدیدی 
که قرار اســت از طرف کمپانی های مختلف تولید شــوند از زبان 
طراحی آی فون X پیروی کرده و برشــی )که با نام ناچ شناخته 

می شود( در باالی نمایشگرشان وجود دارد. با این حال نوکیا 
۱0 تمایل داشــته در همه زمینه ها با بقیه متفاوت باشــد 

و قرار اســت با همان طراحی تمام صفحه عرضه شود. 
برخورداری از نمایشگری مدرن با کمترین میزان 

حاشیه، منجر به پوشش ۸5درصدی صفحه 
نمایش نسبت به بدنه شده است.

فضانوردان 
ناسا چقدر حقوق می گیرند؟

 رتبه حقوق GS-۱5 و ردیف ســابقه کار ۱0 نائل شــوند و سالی ۱۲0 هزار نمی شــوند. این افراد بر اساس سمت، مسئولیت و عملکردشــان در ناسا ممکن است حتی به ناسا در مصاحبه با بیزنس اینسایدر گفت که فضانوردان به هیچ وجه به رتبه های GS-۱۲ و GS-۱3 محدود در سازمان، به سابقه کار ردیف 3 ارتقای درجه دهند و 9۸ هزار و 3۱۷ دالر حقوق بگیرند.یکی از فضانوردان بازنشسته سابقه کار ردیف ۱ ممکن است از همان سال اول ۷5 هزار و ۶۲۸ دالر به ازای هر سال دریافت کنند و پس از گذراندن چند سال و ردیف ۱0 شده و به مبلغ ۸۲ هزار و ۶۸0 دالر در سال ارتقا پیدا کند.فضانوردان شایسته تر در رتبه حقوق و دستمزد GS-۱3 و ۶3هزار و ۶00 دالر دریافت کند. حقوق این فضانورد پس از چند سال سابقه کار و عملکرد درخشان ممکن است مشمول رتبه GS-۱۲ بر اساس نرخ های مصوب سال ۲0۱۸، یک فضانورد تازه کار با رتبه GS-۱۲ و سابقه کاری و عملکرد »ردیف ۱« ممکن است هر سال یک فضانورد در دولت آمریکا چقدر حقوق می گیرد؟و فضایی در سال ۲0۱۷ از میان ۱۸ هزار و 300 داوطلب، تنها به جذب ۱۲ متقاضی اقدام کرد!ماراتون استخدامی ناسا که ۷4 برابر سخت تر از قبولی در دانشگاه هاروارد است، تازه می خواهد شروع شود. سازمان هوانوردی کرده و سه سال تجربه کار حرفه ای یا هزار ساعت تجربه خلبانی داشته باشــید. اما کل ماجرا به اینجا ختم نمی شود؛ باشید، مدرک تحصیلی خود را در یکی از رشته های علوم پایه، مهندسی یا ریاضیات از یک دانشگاه معتبر کسب برای اینکه بتوانید جذب سازمان ناسا شوید، داشتن شرایط حداقلی الزم است: باید شهروند آمریکا 
                        دالر دریافت کنند.

استفاده از اینترنت وای فای که در اماکن عمومی ارائه داده می شود، 
از ضریب امنیت بسیار پایینی برخوردار است.

بیش از ۱۶0 هزار کاربر استرالیایی در سال گذشته میالدی که از 
اینترنت وای فای عمومی استفاده کرده اند، در معرض سوءاستفاده 
هکرها و ســرقت اطالعاتشــان قرار گرفته اند. طبق تحقیقات و 
 )ScamWatch(  پژوهش هایی که توسط موسسه اســکم واچ
صورت گرفته است، در سال گذشته میالدی بالغ بر ۱۶0 هزار کاربر 
استرالیایی تحت تاثیر استفاده از اینترنت وای فای عمومی، حدود 
۱00 میلیون دالر خود را از دست داده اند و اطالعات شخصی شان 

نیز به سرقت رفته است.
این آمار حتی در ســال جاری میالدی که تنها یک ماه و نیم از آن 
گذشته است، تاکنون به ۱۱ میلیون دالر خسارت تحت تاثیر حمله 

ســایبری و هک کارت های اعتباری و بانکی رسیده 

است. تحلیلگران بر این باورند که این رقم در سال جاری به شدت 
رو به افزایش است.

یکی از کارشناســان و متخصصان امنیت سایبری 
در ایــن باره عنــوان کرده اســت: »به طور 

کلی، اســتفاده از اینترنــت وای فای که 
در اماکــن عمومــی نظیر رســتوران، 
خیابان ها، کافه ها و فروشگاه های مختلف 

ارائه داده می شــود، از ضریب امنیت بسیار 
پایینی برخوردار است و شهروندان و کاربران 

گوشی های هوشمند و رایانه باید از تمامی 
تهدیدها، خطرها و ریســک هایی که این 
ســرویس های وای فای عمومی برایشان 

د  یجــا ا

می کنند، مطلع باشند.«
وی به منظور جلوگیری از نفوذ هکرها و سرقت اطالعات شخصی 
و مالی کاربران به تمامی شهروندان توصیه کرده است 
که به هیچ عنوان از ســرویس های وای فای 
عمومی اســتفاده نکنند که در غیر این 
صورت، باید منتظر اتفاقات ناخوشایندی 
همچون سرقت اطالعات کارت بانکی، پول، 
اطالعات مدارک شناسایی و تصاویر شخصی شان 

نیز باشند.
 بر اساس اخبار و آمار منتشر شده، آمار حمالت سایبری 
و هک در سال گذشته میالدی، به اوج خود رسیده است و با 
توجه به افزایش روزافزون حمالت سایبری از سوی هکرها، 
کشورهای مختلفی در سراسر جهان هدف این گونه حمالت 

قرار گرفته اند و آســیب ها و خســارات جبران ناپذیری را متحمل 
شــده اند و تقریبا می توان گفــت هر روز خبرهای آن از گوشــه و 
کنار جهان به گوش می رســد. انگلستان و اســپانیا جزو نخستین 
کشورهایی بودند که رسما به عنوان قربانی این حمالت شناسایی 
شــدند. از بزرگ ترین قربانیــان حمالت این بدافــزار می توان به 
سازمان ملی تامین بهداشت و درمان )NHS( انگلستان، فدکس، 
دویچه بان، وزارت کشور، وزارت بحران و شرکت مخابراتی مگافون 
روسیه و همچنین بزرگ ترین شرکت مخابراتی تلفنی اسپانیا به نام 
»تلفنیکا« اشاره کرد. با توجه به موج فراگیر و گسترده هک اطالعات 
شخصی و مالی کاربران و ســازمان های کوچک و بزرگ در جهان، 
تحلیلگران معتقدند که این اتفاقات در سال جاری میالدی افزایش 
بی سابقه ای پیدا خواهد کرد و دیگر نمی توان گفت کسی در جهان 

از خطرات حمالت سایبری و هک شدن در امان است.

به وای فای های عمومی اعتماد نکنید

ارائه روش جدید تشخیص سن از روی چهره
چهره انســان حاوی اطالعات مهمی از قبیل جنســیت، نژاد، 
خلق وخو و سن است. ســن انســان، به عنوان یک صفت مهم 
شــخصی، می تواند به طور مستقیم توســط الگوهای متمایز 
که از ظاهر صورت پدیدار می شــوند، اســتنباط شود.برآورد 
ســن از روی چهره، در جوامع تحقیقاتــی و صنایع مختلف به 
سبب نقش مهم آن در تعامل انســان و کامپیوتر، سیستم های 
نظارتی و کنترل، توجــه زیادی را به خود جلب کرده  اســت. 
همچنین تخمین ســن به کمک کامپیوتر به طور قابل توجهی 
از بار کارهای دســتی خســته کننده ای مانند هنر، پزشــکی 
قانونی، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، کنترل امنیت، 
بیومتریک، تفریح و ســرگرمی و آرایشگری می کاهد. عالوه بر 
این ها، برآورد سن توسط دستگاه، در برنامه های کاربردی و در 
مواردی مفید است که نیازی نیست فرد به طور خاص شناسایی 
شــود.به گفته محققان، ویژگی های چهره معموال به سه دسته 
تقســیم می شــوند: ویژگی های محلی، ویژگی های عمومی و 
ویژگی های ترکیبی. ویژگی های محلی شــامل میزان و عمق 
چین وچروک در پیشانی، زیر چشم ها و گونه ها، پیری پوست با 

استفاده از کک ومک و لکه های ناشی از سن، رنگ مو و هندسه 
اجزای صورت است. ویژگی های فردی از قبیل هویت، حالت، 
جنســیت، قومیت، اندازه و شــکل بهتر چهره، در ویژگی های 
عمومی منعکس می شــوند. ویژگی های ترکیبی نیز ترکیب و 
تلفیقی از هر دو ویژگی  محلی و عمومی استفاده می کنند.معموال 
افراد برای برآورد ســن، از تلفیق ویژگی های محلی و عمومی 
استفاده می کنند و مطمئنا هرچه اســتخراج این ویژگی ها در 
قســمت های مختلف چهره بهتر و دقیق تر انجام شود، برآورد 
سن نیز دقیق تر خواهد بود.نتایج بررسی های انجام شده توسط 
پژوهشــگران فوق نشــان می دهد که درصد متوسط خطای 
مدل ظاهر فعال )AAM( نسبت به روش های هاگ )HOG( و 
هارالیک )Haralik( کمتر است. محققان می گویند: »با توجه به 
عملکرد خوب روش هاگ نسبت به هارالیک، ترکیب روش های 
AAM+HOG نسبت به روش AAM+HARALIK از کارایی 
 HOG و AAM بهتری برخوردار است. همچنین روش ترکیبی
کمترین  میزان متوســط خطا، و روش HARALIK بیشترین 

میزان متوسط خطا را دارد«.

نظر وزیر ارتباطات درباره بیت کوین و ارزهای دیجیتال
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در هفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت درباره ارزهای دیجیتال و فناوری 
بالک چین صحبت کرد.وزیر ارتباطات گفت: بالک چین واقعیتی است که به زودی خواهد آمد. واقعیتی که نه فقط مردم، بلکه بسیاری از مسئوالن هم با آن آشنا 
نیستند. آذری جهرمی همچنین درباره بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تصریح کرد: شتاب مردم برای خرید ارزهای دیجیتال، باعث زیان آنها و خروج ارز از 

کشور شد.

ذخیره ۵۷۰۰ 
فیلم روی قدرتمندترین 

حافظه اس اس دی جهان 
شــرکت سامســونگ پرظرفیت ترین 
حافظه اس اس دی دنیــا را روانه بازار 
کرده است که برای ذخیره سازی 30.۷۲ 

ترابایت داده ظرفیت دارد. 
به گزارشــی به نقــل از ورج، تا به حال 
سابقه نداشته که حافظه های اس اس 
دی ۲.5 اینچی بتوانند چنین حجمی از 

اطالعات را در خود جای دهند.
حافظه یادشــده کــه PM۱۶۴۳ نام 
دارد، متشــکل از 3۲ الیه یک ترابایتی 
از حافظه های فالش NAND است که 
روی هر یک از آنها ۱۶ زیرالیه متشکل 
از تراشه های V-NAND برای ذخیره 
کردن 5۱۲ گیگابایت اطالعات در نظر 

گرفته شده است.
کاربران می توانند 5۷00 فیلم سینمایی 
با کیفیت فــوق دقیــق را روی چنین 
حافظــه ای ذخیره کنند. سامســونگ 
پیش از این یک حافظه ۱۶ ترابایتی را 
هم برای ذخیره ســازی انواع اطالعات 

عرضه کرده بود.
اگر چه پیش از این سیگیت یک حافظه 
اس اس دی ۶0 ترابایتــی عرضه کرده 
بود، اما این حافظه به صورت 3.5 اینچی 
طراحی شــده و لذا چندان مورد توجه 
قرار نگرفته بود. سرعت قرائت و نگارش 
اطالعــات روی این هارد دیســک به 
ترتیب بــه ۲۱00 و ۱۷00 مگابایت در 
ثانیه می رسد که سه برابر بیشتر از هارد 
دیسک های مشابه اســت. قیمت این 

حافظه هنوز اعالم نشده است.
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رییس اداره ورزش و جوانان فالورجان:
هدف جشنواره ورزشی، ورود 

خانواده ها به ورزش است
رییــس اداره ورزش و جوانان  فالورجان
شهرســتان فالورجان گفت: هــدف از برگزاری 
جشــنواره فرهنگی و ورزشــی در تمامی نقاط 
شهرســتان، ورود خانواده ها به امر مهم ورزش 

است.
رحمان رییســی اظهار کرد: روز جمعه شــاهد 
برگــزاری اولین جشــنواره بازی هــای بومی و 
محلی به همراه پخت غذاهای ســالم و ارگانیک 
در شهرستان فالورجان بودیم که این رویداد به 
میزبانی خوب شــهر پیربکران صورت گرفت و با 
استقبال خوب عالقه مندان و بخصوص خانواده ها 

مواجه شد.
وی هدف از برگزاری چنین جشــنواره هایی در 
تمامی نقــاط شهرســتان را ورود خانواده ها به 
امر مهم ورزش دانســت و افزود: اگر روســتاها 
و شــهرهای کوچک شهرســتان نیز با حمایت 
شــهرداری ها، دهیاری ها و اعضای شورای شهر 
و روســتا در این اتفاق بزرگ سهیم باشند قطعا 
شاهد رونق ورزش در سطوح مختلف نیز خواهیم 

بود.

بامسئوالن

فرماندار سمیرم:
جبران زیان چاه های غیر مجاز 

به راحتی ممکن نیست
فرماندار ســمیرم گفت: حفر  سمیرم
چاه های غیر مجاز، ضربه مهلکــی بر منابع آبی 
شهرســتان وارد کرده که جبــران آن به راحتی 

ممکن نیست.
محمدحســین نصرتــی اظهار کــرد: حفر چاه 
سال هاســت که در ایــن شهرســتان مطرح و 
مجوزهایی صادر شــده؛ امــا در این شــرایط 
خشکسالی این عوامل به ویژه چاه های غیرمجاز، 
آثار مخرب زیادی برای آب و خاک شهرســتان 

دارند.
وی با بیان اینکه برداشت از سفره های زیر زمینی 
آب و حفر چاه هــا، خطه زیبا و بکر ســمیرم را 
متضرر کرد گفت: عالوه بر این مشکالت، موضوع 
انتقال آب نیز مدتی است مطرح شده اما باید بار 
دیگر تاکید کنیم اولویت اول تامین آب برای خود 
شهرســتان و در صورت وجود آب مازاد، انتقال 
برای دیگر نقاط است که البته با وجود کم بارشی 

امسال این موضوع هم منتفی است.
نصرتی با اشــاره به برخــورد قانونــی و قاطع با 
متخلفان و حفاران چاه های غیر مجاز اظهارکرد: 
مدیریت جهاد کشاورزی باید نظارت همه جانبه 
و روزآمدی بر این موارد داشته باشد و امور مرتبط 

با این موضوع را به اطالع رسانه ها برساند.
وی با اشاره به اینکه نمونه این تخلفات را می  توان 
در منطقه آبادگران شمال ســمیرم در وسعتی 
هفت هکتاری دیــد، افزود: برنامــه بلند مدت 
و کارشناسی شــده در این گونه مســائل بسیار 
راهگشاست و می توانست بهتر انجام شود تا امروز 

شاهد این وضعیت بحرانی نباشیم.

امام جمعه بادرود:
قانون وزارت بهداشت به نفع 

مردم تغییر کند
بوالفضــل  حجت االســالم ا نطنز
کلثومی، امام جمعه بــادرود گفت: اگرچه قانون 
وزارت بهداشت تصمیم بر اعزام بیماران بادرود به 
اصفهان گرفته اســت، اما باید این قانون به نفع 
مردم تغییر پیدا کند چراکه مردم می خواهند به 
خاطر بعد مسافت، آســایش بیماران و همراهان 
آنها به کاشان اعزام شــوند و البته شنیده ایم که 
اســتاندار محترم دســتورات مقتضی را در این 
 زمینه صادر کــرده کــه امیدواریــم عملیاتی 

شود.
کیانوش جهان پور مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان اظهار کرد: موضوع اعزام 
یا انتقال دائــم یا موقت بیماران در کشــور تابع 
دســتورالعمل های مــدون این بخش اســت و 
موضوعی نیســت که صرفا در اختیار مدیر یک 
بیمارستان قرار گیرد یا تابع سالیق افراد و حتی 

یک دانشگاه علوم پزشکی باشد.
وی افزود: همیشه برای اعزام بیماری که نیاز به 
خدماتی در سطح باالتر داشته باشد توسط پزشک 
معالج و ســوپروایزر بیمارستان مبدأ درخواست 
پذیرش از نزدیک ترین مرکز ســطح باالتر انجام 
می شود و به  شرط اخذ پذیرش، بیمار به آن مرکز 

اعزام خواهد شد.

بخشدار مرکزی اردستان خبرداد:
اجرای 35 طرح عمرانی در 

نیمه دوم سال در روستاها
بخشــدار مرکــزی  علی دهقانان زواره
اردستان از اجرای 35 
طــرح عمرانی در نیمه دوم ســال جــاری در 

روستاهای بخش مرکزی خبر داد.
مهرداد باقری بیان کرد: این طرح ها در مجموع 
با اعتباری بالغ بر 18میلیارد و 395 میلیون ریال 
از محل اعتبارات بخشدار و دهیاری ها اجرا شده 
است.او بیان کرد: معابر 20 روستا در دهستان 
های برزاوند، کچو ، علیا و گرمسیر به میزان 60 

هزار مترمربع آسفالت شده است.
بخشــدار مرکزی اردســتان اضافه کــرد: در 
این مــدت 150 مترمربع ســنگ فــرش در 
روســتای مارچوبه و 4 هزارمترجدول گذاری و 
کانیووگذاری در روستای قهساره در دهستان 
برزاوند و روســتای موغار در دهستان گرمسیر 

اجرا گردیده است.
باقری عنــوان کــرد: 420 متر دیوار کشــی 
آرامستان روستاهای نهوج در دهستان برزاوند 
و جنبه در دهستان علیا از دیگر اقدام های انجام 

شده است.
وی گفــت: تعویض یکهزار و 600 متر شــبکه 
آبرسانی روســتای کهنگ در دهستان برزاوند 
با همکاری اداره آبفار ، بهسازی استخر روستای 
عباس آباد علیا به میزان 400 مترمربع ، اجرای 
یکهــزار و 200 مترمربع فونداســیون و خرید 
یک دســتگاه سیســتم جمــع آوری زباله در 
روستای نیسیان برزاوند، نصب ست ورزشی در 
کچومثقال، نصب 70 سطل زباله، ست ورزشی، 
تابلوی ورودی و خط کشــی معابر هندوآباد در 
دهســتان کچو، اصالح ســه راهی قلعه گوشه 
دهســتان گرمســیر و احداث کارگاه ساخت 
تولید قطعات بتونی تعاونی دهیاری ها از دیگر 

اقدام های صورت گرفته است.
فرماندار اردســتان گفت: ضــرورت و اهمیت 
اردوهای راهیان نور به عنوان یک تکلیف معنوی 

و ارزشی مدنظر قرار گیرد.
آقای غیور فرماندار اردســتان در جلسه ستاد 
راهیان نور شهرستان در محل فرمانداری اظهار 
داشــتند: اردوهای راهیان نور ضروری اســت 
چرا که احیاکننده فرهنگ شــهادت، مقاومت 
و به طور کلی می تواند احیاگر گفتمان انقالب 

اسالمی باشد.
ایشــان در ادامه افزودند: هر فکر و هر مکتبی 
برای آنکه بتواند اســتمرار داشته باشد نیازمند 
توجه به آرمان های خود و ترویــج  و زنده نگه 
داشتن آنهست. قطعا شهادت در گفتمان انقالب 
و اســالم  به عنوان یکی از آرمان های اساسی 
و مهم مطرح است، لذا باید شــهادت به عنوان 
عامل دعوت کننده و عنصر بقای انقالب و اسالم 

معرفی شود.
آقای غیورگفت: ایجاد ارتباط عمیق بین نسل 
سوم و چهارم با نسل های اول و دوم انقالب امری 
بســیار مهم و حیاتی برای استمرار نظام است، 
فکر و نظام اسالمی وقتی مستمر می گردد که 
آرمان هایی که نسل های اول انقالب داشتند نیز 
به شکلی به نسل های حاضر منتقل شود. یکی از 
این آرمان ها، ایثار جان در راه خداست که نسل 
جوان آن را به شــکلی در این سرزمین های نور 
لمس می کند تا بتواند به شکل عملی در راه دفاع 

از حریم اسالم جان فشانی کند.
ایشان در ادامه باتوجه به میزان سهمیه تخصیص 
یافته به شهرســتان افزودند: همه دســتگاه ها 
باید دراین امر معنوی شرکت کنند وباتوجه به 

ظرفیت و وسع خود همکاری داشته باشند.

رییس هیئت ورزش همگانی شهرضا:
طرح »هر خانواده یک مربی« 

اجرا می شود
شهرضا رییس هیئت ورزش همگانی 
شهرضا گفت: طرح »هر خانواده یک مربی« به 
عنوان یک طرح کم نظیر در شــهرضا تدوین و 

اجرا می شود.
مجتبی صحفی با بیان اینکه توسعه ورزش های 
همگانی زمینه ساز ارتقای ورزش قهرمانی است 
اظهار داشت: به دنبال توسعه ورزش های همگانی 

در سطح شهرستان شهرضا هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید زیرساخت های ورزش 
همگانی در شهرضا توســعه یابد، افزود: دامنه 
آموزشی و پرورشی هیئت ورزش همگانی، اقشار 
مختلف جامعه را در ســنین و طبقات مختلف 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دربر می گیرد.
رییس هیئت ورزش همگانی شــهرضا با بیان 
اینکه باید تالش شــود فرهنــگ ورزش کردن 
در جامعه نهادینه شود، گفت: تعداد 24 کمیته 
در ذیل ساختار هیئت ورزش همگانی فعالیت 
می کنند. وی  بیان کرد: ترویــج اصل ورزش و 
لزوم گرایش به این امر مهم، از سنین خردسالی 
به عنوان یک ماموریت اساسی در دستور کار این 

هیئت قرار دارد.

شاهین شهر که در همسایگی شمال کالن شهر اصفهان واقع شده و مدت 
زیادی از عمر آن نمی گذرد نیز از این قاعده مســتثنی نیست. مدیران 
این شهر نیز به مانند دیگر شهرها وظیفه ارائه خدمات و امکانات مورد 
نیاز شــهروندان را بر عهده دارد. یکی از این خدمات که نقش موثری 
در حمل و نقل و کاهش آلودگی هوا دارد، اتوبوس های درون و بیرون 

شهری و ایستگاه های اتوبوس اســت. یکی از ایستگاه های اتوبوس که  
به تازگی در این شهر تاسیس شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته، 
ایستگاه هوشمند شهید خرازی است که در زمان آماده سازی و تاسیس 
آن مزیت ها و امکانات چندی شــامل حال شهروندان شده است. مدیر 
عامل سازمان اتوبوسرانی شــاهین شهر وحومه، نمایش نقشه خطوط، 

اعالم طول مدت زمان انتظار، اعالم فاصله مکانی و زمانی اتوبوس های 
خطوط مختلف، نمایــش موقعیت جغرافیایی اتوبوس ها و ایســتگاه، 
سیستم آموزش شهروندی، سرمایش و گرمایش، نظارت تصویری، شارژ 
خودکار کارت بلیت، دستگاه ATM  و کیوسک محصوالت فرهنگی را از 
ویژگی های ایستگاه اتوبوس هوشمند عنوان کرد.رضا رضایی از اهداف 
این ایســتگاه، به کاهش طول صف انتظار، کاهش مدت زمان انتظار و 
مدیریت زمان اشاره کرد. حاال با گذشت یک سال از افتتاح این ایستگاه 
به اصطالح هوشمند، مسافران شاهد ارائه خدمات قابل توجهی نیستند؛ 
بجز سیستم گرمایش و سرمایش که به دلیل رفت و  آمد مسافران عمال 
بی فایده بوده و همچنین کیوســک محصوالت فرهنگی که به صورت 
تزئینی باقی مانده و فقط به عنوان ایستگاهی به اصطالح مدرن و شیک، 
فقط باعث ایجاد فرصت اشتغال برای چند نفر شده و به عنوان سرپناهی 
ساده برای مسافران و شــهروندان ایفای نقش می کند.این موضوع در 
حالی است که به جای این ایستگاه هوشمند که با هزینه هنگفت بیت 

المال ساخته و بهره برداری شده است، 
می بایســت به راه انــدازی ترمینال 
ابتدای بلــوار طالقانی که مدت زمان 
زیادی از عملیات کلنگ زنی و تاسیس 
آن می گذرد، اقــدام کنند.همچنین 
الزم اســت چند دســتگاه اتوبوس 
خریداری شــود و از ترمینال مذکور 
به شــهروندان خدمات رسانی کنند؛ 
ازجمله افرادی کــه در بلوار طالقانی 
و مسکن های مهر ســکونت دارند و 
مجبورند در ساعت های ابتدایی روز 
برای انجام کارهای شــخصی، رفتن 
به محل کار و دانشــگاه، به اصفهان 
عزیمت کنند؛ چرا که مســافران به 
دلیل مســافت زیاد از مبدأ ترمینال 
تا این بلوار مســیر چنــد کیلومتری 
شاهین شهر تا اصفهان را ایستاده طی 

می کنند. امید است در برنامه ریزی های بعدی احداث پروژه ها از همه 
جوانب مدنظر قرار گیرد و بهره برداری آنها به طور کامل انجام شود.

وقتی پروژه ای با هزینه ای هنگفت و امکانات محدود به بهره برداری می رسد؛

خدمتی برای آسایش یا رفع تکلیف؟!

امروزه یکی از وظایف شهرداران سرتاسر دنیا، ارائه خدمات رفاهی، تفریحی و حمل و نقل جهت آسایش شهروندان است که رضایت 
آنها را به همراه دارد.

یکی از ایستگاه های 
اتوبوس که  به تازگی 

در شاهین شهر 
تاسیس شده، 

ایستگاه هوشمند 
شهید خرازی است 
که از زمان تاسیس 

آن مزیت هایی شامل 
حال شهروندان شده 

است

اخبار

خدمتی برای آسایش یا رفع تکلیف؟!

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار  خوانسار
در مجلس شورای اسالمی گفت: خوانسار نخستین 
شهرستان استان است که طرح آمایش آن مصوب 
شده و ســازمان برنامه و بودجه استان طرح آن را 

تکمیل کرده اســت. علی بختیار افــزود: در آغاز 
مجلس دهم نمایندگان در دیدار با رییس جمهور 
اجرای طرح آمایش را خواستار شدند تا با توجه به 
ظرفیت و پتانسیل حوزه استحفاظی خود بتوانند 

اقداماتی را انجام دهند.
نماینده مــردم گلپایگان و خوانســار در مجلس 
شورای اســالمی تصریح کرد: آمایش سرزمینی 
در کشــور به زودی انجام می شــود و ظرفیت هر 

شهرستان مد نظر قرار می گیرد. 
وی گفت: گردشــگری غــرب اســتان ظرفیت و 
پتانسیل خوبی دارد، در گلپایگان سنگ نگاره هایی 

با قدمت چند هزار ســاله وجود دارد که از زیر آب 
رفتن آن جلوگیری شده است.

بختیار بیان داشــت: خوانســار به دلیل وضعیت 
اقلیمی مانند گلستان کوه که مشابه آن در کشور 
نیست یا خانه های تاریخی و حسینیه های قدیم که 
اکنون به خانه های بوم گردی تبدیل شده، ظرفیت 

باالیی برای جذب گردشگری دارد.

نماینده مردم خوانسار در مجلس خبرداد:
تصویب و تکمیل طرح آمایش درخوانسار

مسئول امور نمایش اداره فرهنگ  شهرضا
و ارشاد اسالمی شهرضا گفت: هنر نمایش نیازمند 
حمایت مالی است، اما خصوصی سازی باعث شده 

تا به دوران زوال هنر تئاتر پا بگذاریم. 
 رییس فرهنگ و ارشــاد اسالمی شــهرضا، اظهار

 کرد: متاســفانه در ســال جاری هیــچ مبلغی از 
اعتبارات فرهنگی شهرستان محقق نشد، اما همه 
 فعالیت های مصوب فرهنگی طبــق برنامه انجام 

شد.
محمدعلی جعفری، از پیش بینی شــاخص های 
فرهنگی و هنری این شهرستان در ابتدای هرسال، 
خبر داد و افزود: متاسفانه هیچ یک از شاخص های 
پیش بینی شده در حوزه مطبوعات و رسانه محقق 
نشد، حتی انتظار داشتیم یک دکه مطبوعاتی اضافه 
شود، اما طبق شواهد ممکن است یکی از دو دکه 

موجود نیز تعطیل شود.
رییس فرهنگ و ارشــاد اسالمی شــهرضا با بیان 
اینکه رسانه ها باید همان اندازه که به مسئوالن بها 
می دهند، به مردم نیز توجه کنند، اظهار کرد: باید 

مردم را در همه امور مشارکت دهیم، زیرا دولت به 
تنهایی نمی تواند همه خدمات فرهنگی مورد انتظار 

جامعه را ارائه کند.
جعفری از وجود 19 آموزشــگاه هنــری در این 
شهرستان خبر داد و افزود: در سال گذشته دو هزار 
و 320 نفر در کالس های این مراکز شرکت کردند، 
در حالی که این تعداد در ســال جاری به دو هزار و 

476 نفر افزایش یافت.

مسئول امور نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا:

خصوصی سازی، تئاتر شهرضا را به انزوا کشانده است
مصطفی قانونی اظهار کرد: حفظ  گلپایگان
سنگ نگاره ها و تجاوز به حریم سنگ نگاره ها از وظایف 

میراث فرهنگی است.
وی افزود: دانشجویان می توانند پایان نامه های خود 
را در خصوص سنگ نگاره های گلپایگان انجام دهند 
و میراث فرهنگی نیز به نوبه خود در این زمینه به این 

دانشجویان کمک خواهد کرد.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
گلپایگان گفت: با اشــاره به اینکه ســنگ نگاره های 
غرقاب در دهســتان کنــار رودخانه، ســال 87 در 
فهرست آثار ملی به ثبت رســیده است، افزود: نقش 
کندهای کوچری در سال 1384 به شماره 12959 
به ثبت ملی رسیده اســت. قانونی با اشاره به اینکه 
برخی سودجویان در اطراف سنگ نگاره های تیمره  
گلپایگان  را به نام شهرستان خود معرفی می کنند، 
گفت: سنگ نگاره های گلپایگان نشان دهنده قدمت 
7هزار ساله گلپایگان اســت. وی با بیان اینکه کشف 
سنگ نگاره ها در دنیا به 40 ســال قبل بر می گردد، 
افــزود: نمونــه ای از ســنگ نگاره های گلپایگان در 

اروپای شــرقی و آمریکا وجود دارد و همین نقوش 
سنگ نگاره های گلپایگان، روی آنها نیز نقش بسته 
است.مدیر میراث فرهنگی و صنایع دستی گلپایگان 
گفت: در مناطق دیگر از شهرستان از جمله هرستانه، 
حاجیله و تیکن سنگ نگاره  وجود دارد؛ اما عمده ترین 
آن در منطقه کوچــری و تنگه غرقاب اســت و این 
مسئله، فراوانی آب در 7 هزار سال قبل در این منطقه 

از گلپایگان را می رساند.  

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان خبرداد:

نمونه سنگ نگاره های گلپایگان در آمریکا و اروپای شرقی

اصفهان سانحه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری عصر جمعه در فوالدشهر از توابع شهرستان 
لنجان 6 مصدوم برجا گذاشت. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در پی این حادثه واحد 
امدادی اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شــد. دکتر غفور راستین افزود: در این حادثه 6 نفر شامل سه 
کودک، 2 مرد و یک زن مصدوم شدند و پس از حضور نیروهای امدادی اورژانس چهار نفر از آنها پس از دریافت 
خدمات درمانی اولیه در محل به بیمارستان شهدای لنجان انتقال یافتند. وی ادامه داد: 2 نفر از این مصدومان 
برای انتقال به بیمارستان رضایت ندادند و با مسئولیت خودشان در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند.

 سانحه رانندگی
6 مصدوم بر جا گذاشت

مدیر فوریت های پزشکی استان 
خبرداد:

ثه
حاد

میراث فرهنگی ارشاد

گروه کوهنوردی مردان کوهستان نطنز  نطنز
طی عملیاتی موفق به صعود به قله کرکس برفی شدند.

 کوه کرکس از رشته کوه های بسیار زیبای کشور به شمار 
می آید که در شهرستان نطنز واقع شده و درحقیقت یکی 
از قله هایی است که مورد توجه کوهنوردان بوده و تیم های 

مختلفی موفق به صعود به این قله شده اند.سختی های صعود در روز برفی باعث نشد که گروه مردان کوهستان 
نطنز به سرپرستی علیرضا صالحی و هشــت نفر از هم نوردان این صعود را انجام ندهند و روزگذشته ساعت 
4:30 صبح به سمت قله حرکت کردند و پس از استراحت در پناهگاه ســاعت 13 در میان بوران و باد و برف 

شدید به فتح قله نائل آمدند.
کاشت بذر بادام کوهی و پسته کوهی توســط کوهنوردان برای حفظ طبیعت این کوه، از جمله اقدامات موثر 

این گروه بود.

گروه مردان کوهستان 
نطنز به قله کرکس 
صعود کردند

نمایش فیلم های بخش مسابقه پنجاه  کاشان
و نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان کاشان، با 
حضور هنرمندانی از 10 استان کشــور، روز جمعه در 

مجتمع سینمایی این شهر آغاز شد.
نمایش 66 فیلم کوتاه از فیلمسازان استان های اصفهان، 

تهران، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، قم، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی و سمنان راه یافته 
به بخش مسابقه جشنواره منطقه ای سینمای جوان، به میزبانی کاشان آغاز شد.

پنجاه و نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان کاشان با حضور هنرمندانی از 10 استان در سه بخش 
مســابقه فیلم کوتاه، فیلم نامه و عکس در حال برگزاری است و بخش فیلم در سه محورمسابقه، جنبی و 
ویژه می باشد. بنابر اعالم روابط عمومی جشــنواره، فیلم های بخش مسابقه تا فردا در مجتمع سینمایی 

کاشان به نمایش درمی آید. 

نمایش فیلم های 
جشنواره سینمای 
جوان کاشان آغاز شد

اعظم حاجی رضازاده
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باید به روزی بیندیشــیم که آب کمی باقی مانده باشــد؛ آبی که فقط 
به اندازه مصرف شرب روزانه اســت، دوش گرفتن محدود به هفته ای 
یک بار شده، شستن لباس ها به سختی و با فشــار پایین آب باید انجام 
شــود، اثری از باغچه، گل و گلدان های آپارتمانی و... در هیچ خانه ای 
نیست و مشکالت دیگری که به واســطه کمبود آب ممکن است برای 
مردم پیش بیاید. اینها بخشــی از مشکالتی است که در شرایط کمبود 
آب پیش می آید و این در خوش بینانه ترین حالت ممکن است. اگر منابع 

آب زیرزمینی احیا نشود و بارانی نبارد که روان آب ها تغذیه شوند چه 
کسی، چه علم و دانشــی و چه قدرتی توانایی دارد حتی یک قطره آب 
تولید کند؟باید باور کنیم و بپذیریم که کشور با خشکسالی مواجه شده، 
بارش ها کاهش یافته، تغییر اقلیم در مناطق مختلف کشور ایجاد شده، 
ســبک بارش ها تغییر کرده و در اســتانی مثل چهارمحال و بختیاری 
به جای اینکه برف ببارد شــاهد بارش باران هستیم، درجه حرارت دما 
افزایش پیدا کرده که باعث ذوب برف می شــود و...؛ در این شرایط تنها 

راه موجود سازگاری است.
همان گونه که در مناطق خشک و کویری مردم با اقلیم سازگاری پیدا 
کرده اند در کشور نیز باید مدتی به این شیوه زندگی کنیم تا زمانی که 
مجددا مشــیت خداوند بر این قرار گیرد که بارش های سنگین و پربار 

گذشته تکرار شود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: امسال کمبود 

بارش تجمعی در استان به یک هزار و ۲۹۵ میلی لیتر رسیده است.
شاهرخ پارسا با اشــاره به اینکه میزان بارش امســال در چهارمحال و 
بختیاری برابر با 107/۵میلی متر اســت درحالی که این میزان در سال 
گذشــته 338 میلی متر بوده که 68 درصد کاهش داشته است، افزود: 
میزان بارش در بلندمدت در اســتان 371/7میلی متر بوده که امسال 
71 درصد کاهش را نشــان می دهد.مدیرکل هواشناســی چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه وضعیت نگران کننده اســت و در حال حاضر 
۹7درصد اســتان گرفتار خشکســالی شدید شــده، بیان کرد: پدیده 
دیگری که در استان شاهد آن هستیم تغییر تیپ بارش ها از شکل برف 
به باران است، در حال حاضر تنها 3 سانتی متر برف در این استان وجود 
دارد.پارســا با تاکید بر اینکه هم اکنون ماندگاری برف در چهارمحال و 
بختیاری از 1۴۹ روز به 80 روز کاهش پیدا کرده اســت، عنوان کرد: 
میانگین بارش اســتان در فصل پاییز در بلندمــدت 171/۹میلی لیتر 
بود، سال گذشــته این رقم به 16۵/8میلی متر رسید و امسال فقط 3۹ 
میلی متر بوده، درنتیجه میانگین بارش های استان در فصل زمستان 68 
میلی متر بوده است. وی خاطرنشان کرد: حجم رودخانه زاینده رود به 
کمترین میزان خود یعنی ۲ میلیارد و ۵10 میلیون مترمکعب رسیده 
اســت، همین وضعیت را در خصوص کارون بزرگ نیز شاهد هستیم 
که حجم آب این رودخانــه به 1۲ میلیــارد و 761 میلیون مترمکعب 

رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان:

97 درصد چهارمحال و بختیاری گرفتار خشکسالی بسیار شدید است

بی شک بی آبی و کمبود بارش ها بر هیچ فردی در کشور پوشیده نیست و این موضوع هر کسی را به نوعی درگیر خود کرده است.

97 درصد چهارمحال و بختیاری گرفتار 
خشکسالی بسیار شدید است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

امام جمعه شهرکرد:
دشمن در فتنه انگیزی به دنبال 

ایجاد فضای غبارآلود است 
نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: دشــمن در فتنه انگیزی به دنبال 
ایجاد فضای غبارآلود است تا در این فضا فتنه ها 
را به شــکلی رونمایی کنــد و مهم ترین هدف 
دشــمن از غبار آلود کردن فضا، ایجاد ریزش 

از انقالب است.
به گفته وی، دشمن به واسطه این فتنه انگیزی 
می خواهد القا کند که مــردم روحیه انقالبی 
خود را از دســت داده اند و به انقالب بی تفاوت 

هستند.
نکونام تصریح کرد: این فتنه ها حتی در زمان 
امام حســن مجتبی)ع( از سوی دشمنان اهل 
بیت )ع( دنبال می شد که به زخمی شدن آن 

حضرت انجامید.
به گفته وی، دشمن نمی تواند با فتنه های خود 
بین مردم و انقالب فاصله بیندازد، زیرا مردم با 

بصیرت همواره پای انقالب ایستاده اند.
وی افزود: دشمن در فتنه فرقه سازی به دنبال 
این اســت که فرقه ها را به جان هم بیندازد و 
آنان را در برابر انقالب اسالمی قرار دهد، اما باید 

بدانند همه زیر یک پرچم قرار دارند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان:
گوشت قرمز بازار شب عید 

تامین می شود
مدیرکل پشــتیبانی امــور دام چهارمحال و 
بختیاری گفــت: تمهیدات الزم بــرای تامین 
گوشت قرمز بازار شــب عید در استان فراهم 

شده است.
ســعید جعفریان، اظهار کــرد: از نظر ذخایر 
گوشــت قرمز و مرغ در چهارمحال و بختیاری 
هیچ مشــکلی نداریم و به اندازه کشــش بازار 

مصرف کننده، ذخیره سازی شده است.
وی اضافه کرد: درحال حاضر بیش از ۴00 تن 
گوشــت مرغ منجمد و ۲0 تن گوشــت قرمز 
منجمد در سردخانه کشتارگاه صنعتی جونقان 

ذخیره شده است.
جعفریان ادامه داد: با توزیع ســهمیه تعیینی 
اقالم مذکور در شب عید، هیچ مشکلی از لحاظ 

گوشت و مرغ منجمد نخواهیم داشت.
وی گفت: قیمت مرغ منجمد برای عوامل توزیع 
از جمله فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های 
مصرفی هر کیلوگــرم ۵8 هزار ریــال و برای 

مصرف کننده هر کیلوگرم 6۲ هزار ریال است.

مسئول بسیج دانشجویی استان 
خبرداد:

 اعزام ۳۰۰ دانشجو 
به اردو های جهادی

مسئول بسیج دانشــجویی استان چهارمحال 
بختیاری گفت: با توجه بــه برنامه ریزی های 
انجام شده قرار است در ۴ منطقه محروم استان 
حدود 300 نفر از دانشــجویان بــه اردو های 

جهادی اعزام شوند.
منوچهر ذوالفقاری،با اشــاره بــه برنامه های 
اردو هــای جهــادی خاطر نشــان کــرد: ما 
درخصــوص مســائل فرهنگــی،  عمرانــی،  
دامپزشــکی و پزشــکی فعالیت هایی را انجام 

می دهیم.
وی بیان کرد: در یکی از روســتاهای لردگان  
با همکاری کمیته امداد قرار اســت خانه هایی 
برای افراد نیازمند ساخته شود که ما نیز کمک 

خواهیم کرد.

به منظور تنظیم بازار در آستانه سال 
جدید صورت گرفت؛

 توزیع ۳55 تن برنج 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانی 
چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور تنظیم 
بازار در آستانه ســال جدید، 3۵۵ تن برنج در 

استان در حال توزیع است.
کیقباد قنبری، از صدور مجوز توزیع 3۵۵ تن 
برنج در چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار 
کرد: به منظور تنظیم بازار در آســتانه ســال 
جدید 1۴8 تن برنج هندی 11۲1، ۵۹ تن برنج 
تایلندی و هومالی و 1۴8 تن برنج هندی سیال 

PR11 در استان در حال توزیع است.
وی افــزود: برنج هنــدی 11۲1 کیلویی پنج 
هزار و ۲00 تومان، برنج تایلنــدی و هومانی 
کیلویی ســه هزار و 600 تومان و برنج هندی 
سیال PR11 کیلویی دو هزار و 300 تومان به 

توزیع کنندگان تحویل داده می شود.
مدیرکل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانی 
چهارمحــال وبختیاری اضافه کــرد: در بحث 
توزیع شکر، روغن و گندم آردی نیز در صورت 
نیاز، آمادگــی توزیع مواد اساســی در بازار را 

داریم.

داور چهارمحالی به سمینار 
جهانی جوجیتسو دعوت شد

دبیرکل فدراسیون جودو و جوجیتسو جمهوری 
اســالمی ایران، در نامــه ای به کمــال اکبریان 
چالشــتری رییس هیئت جــودو چهارمحال و 
بختیاری، از »امیر علیخانــی گله« برای حضور 
در سمینار داوری جوجیتســو جهان در امارات 

دعوت کرده است.
این ســمینار از ۹ تا 1۵ اســفندماه به میزبانی 
کشور امارات برگزار می شود و تعدادی از داوران 
جوجیتســو جهان در آن شــرکت می کنند و با 

آخرین قوانین داوری این رشته آشنا می شوند.
همچنین از سوی فدراسیون جودو، علی ایزدپناه 
و علی پیرمحمــدی از چهارمحال و بختیاری در 
مسابقات جوجیستو قهرمانی جهان حضور دارند.

مربی تیم چهارمحــال و بختیــاری گفت:علی 
ایزدپناه در رده سنی جوانان و در وزن منفی 68 
و علی پیرمحمدی در رده سنی نوجوانان و وزن 
منفی60 به همــراه 16ملی پوش برای حضور در 
رقابت های بین قهرمانی جهان کــه از ۵ تا 1۵ 
اسفندماه در امارات برگزار می شود، حضور دارند.

امیــر علیخانی گلــه افــزود: پانزدهمین دوره 
مسابقات جوجیتسو قهرمانی جهان از ۹ اسفندماه 
در رده  های ســنی نوجوانان و جوانان در امارات 
آغاز می شود و ورزشکاران ۲۵ کشور جهان برای 
کسب عنوان قهرمانی جهان با یکدیگر به رقابت 

می پردازند.

فرمانده انتظامی شهرستان کیار خبر داد:
دستگیری سارق با شلیک پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان کیار گفت: درعملیات 
تعقیب و گریز ماموران فرماندهی انتظامی بخش 
ناغان، یک دســتگاه خودرو پژو حامل ابزار برقی 
مسروقه، توقیف و سارق حرفه ای با شلیک پلیس

 دستگیر شد.

علی رازانی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره 
سرقت ابزارآالت برقی در سطح شهرستان کیار 
بررسی موضوع در دســتورکار ماموران انتظامی 

بخش ناغان قرار گرفت.
وی افزود: ابزار برقی سرقتی شامل موتور باالبر، 
پمپ کف کش، دو دستگاه ترانس موتورجوش، 
۴0 کیلوگرم انواع ســیم و کابل بــرق از خودرو 

سارق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کشف کاالی قاچاق در محور 

یاسوج-لردگان
 فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری، از کشف 
۴میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق از یک دستگاه 
اتوبوس در محور یاســوج - لــردگان خبر داد و 
اظهار کرد: در بازرسی از این خودرو 3۴1 دستگاه 
انواع گوشــی هوشــمند، پنج هزار و ۵00 ثوب 
البسه زنانه، 7۵ جفت کفش اسپورت و ۲۴ عدد 
هندزفری به ارزش چهار میلیارد ریال کشف شد.

غالمعباس غالمزاده،با اشــاره به معرفی راننده 
اتوبوس به مرجــع قضایی، بــه قاچاقچیان کاال 
هشدار داد: نیروی انتظامی جهت حمایت از تولید 
داخلی و اشتغال، قاطعانه با افراد سودجو برخورد 
کرده و پس از تشکیل پرونده مراتب را به مقامات 

قضایی منعکس می کند.

مدیر درمان تامین استان خبرداد:
بهره برداری از تجهیزات جدید 

تامین اجتماعی بروجن
تجهیزات جدید سه بخش رادیولوژی، آزمایشگاه 
و دندان پزشکی در پلی کلینیک تخصصی تامین 
اجتماعی بروجن، با حضور جمعی از مســئوالن 

استانی و محلی به بهره برداری رسید.
مدیر درمــان تامیــن اجتماعــی چهارمحال و 
بختیاری گفت: این تجهیزات شامل دستگاه های 
اتوآناالیزر، الکترولیت آناالیزر و دستگاه دیجیتال 
عکس تک دندان است که با اعتبار هشت میلیارد 
و 300 میلیون ریال خریــداری گردید. محمود 
جاوید افزود: روزانه بیش از دو هزار نفر از خدمات 

مرتبط با این تجهیزات بهره مند خواهند شد.
به گفته جاوید، در حال حاضر 60 هزار نفر تحت 
پوشــش خدمات ســازمان تامین اجتماعی در 

شهرستان بروجن هستند.  

مدیرکل امور بانــوان اســتانداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: تدویــن برنامه و مســتندات با 
محوریت توانمندســازی زنان در حوزه اقتصادی 
با پیام هــای اجتماعی، از راهکارهایی اســت که 

می تواند در اشتغال زنان قدم مثبتی باشد.
فاطمه دوستی اظهار کرد: بهره درست از توانایی 

زنان در توسعه نقش موثر دارد.
 وی با اشــاره به تشــکیل کمیته تسهیل گری و 
شتاب دهی به کســب و کار زنان در سال جاری، 
افزود: دســتگاه هایی همچون جهاد دانشگاهی، 
صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی عضو این 

کمیته هستند.
دوستی تصریح کرد: سهم اشتغال زنان استان در 
سال گذشته در بخش کشــاورزی 1۴ درصد، در 
صنعت ۴۵ درصــد و در بخش خدمات ۴1درصد 
بوده که نسبت به ســال های گذشته رشد داشته 
است.وی با اشــاره به اینکه اســتان اکنون رتبه 
نخســت بیــکاری را در کشــور دارد، ادامه داد: 
میانگین زنان تحصیلکرده بیکار استان در کشور 

60/۹درصد و در استان 61/۴درصد است.دوستی 
بیان کرد: نرخ مشارکت در کشور 3۹/3درصد و در 

استان 3۹/11درصد است.
وی گفــت: نبــود تناســب منطقــی میــان 
فارغ التحصیالن دانشــگاه و فرصت های شغلی به 
ویژه برای فارغ التحصیالن کشــاورزی در بخش 
خانم ها،  از ضعف های موجود در زمینه اشــتغال 

بانوان است.

مدیرکل امور بانوان استانداری چهارمحال و بختیاری:

بهره گیری درست از توانایی زنان در توسعه نقش موثر دارد 
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحــال و بختیاری 
گفت: یکی از مهم ترین راه های معرفی و شناسایی 
استان در سطح کشور، توجه به ظرفیت های باالی 
ورزشی است و بر همین اساس در برنامه های سال 
آینده میزبانی از رقابت های ملــی و بین المللی در 

دستور کار این اداره کل است.
به نقل از روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری، حمیــد کریمی اظهار کرد: 
تعامل مناسب با صدا و ســیما و رسانه های استانی 
قطعا تاثیر باالیی در توسعه ورزش همگانی، از بین 
بردن فقر حرکتی، ســالمت عمومــی در جامعه و 

توسعه سند ورزش استان دارد.
وی با اشاره به لزوم ایجاد انگیزه و معادله دو طرفه در 
جذب اسپانسرهای مالی در ورزش افزود: متاسفانه 
صنایع از قدرت رســانه ای ورزش و تاثیر حضور در 

گود ورزش بی اطالع هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحــال و بختیاری 
در ادامه خاطرنشــان کرد: با هدف اطالع رسانی از 
فعالیت ها و اخبار ورزشی استان، کمیته تخصصی در 

این اداره کل راه اندازی می شود.
همچنین در ادامه این جلســه، مهــرداد عظیمی، 
مدیرکل صدا و ســیمای چهارمحال و بختیاری، با 
تاکید بر قابلیت هــای ورزش در معرفی چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: گاهی مواقع ایســتادن یک 
ورزشکار روی ســکوهای قهرمانی، می تواند معرف 
یک استان باشــد اما تاکنون ظرفیت های رسانه ای 

ورزش مغفول مانده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تاکید کرد:

معرفی ظرفیت باالی ورزش چهارمحال در سطح کشور

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طی چند روز گذشته دو نفر متخلف صید 
غیرمجاز با 100 قطعه ماهی کپور در حاشیه منطقه حفاظت شده هلن دستگیر شدند.شهرام احمدی افزود: 
منطقه حفاظت شده هلن در استان چهارمحال و بختیاری با ۴0 هزار هکتار وسعت است که غالبا از جنگل بلوط 
پوشیده شده و یک چهارم آن مرتعی است.مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: 
منطقه حفاظت شده هلن از نظر توپوگرافی کامال کوهستانی بوده و بلندترین نقطه آن کوه بزمنی با ارتفاع 3 
هزار و ۲۲۵ متر و کمترین ارتفاع آن در حاشیه رودخانه ارمند با ارتفاع یک هزار و 168 متر از سطح دریاست.

دستگیری دو متخلف 
صید غیرمجاز ماهی

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان خبر داد:
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ورزش استانداری

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای چهارمحال و 
بختیاری گفت: طی بارش های چند روز گذشته راهداران 
به ۵7 خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کردند.احمد 
جمشــیدی، اظهار کرد: در دو روز گذشته 13 شهرستان 
و بخش، ۵ محور شــریانی و 17 محور غیرشریانی دارای 

بارش برف و باران بودند.وی افزود: در این مدت ۵0۲ کیلومتر از محورهای استان برف روبی و ۵۲تن نمک و شن 
روی آن پاشیده شده، در ۲۴ مقطع ریزش برداری صورت گرفته و به ۵7 خودرو گرفتار در برف امدادرسانی شده 
است؛ همچنین 10 مسافر اسکان اضطراری داده شده اند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال 
و بختیاری اضافه کرد: در این مدت 116 راهدار با 83 دستگاه ماشین آالت به صورت آماده باش در جاده های 

استان به کاربران جاده خدمت رسانی کردند.

 مدیرکل راهداری استان خبر 
داد:

امدادرسانی به 57 
خودروی گرفتار برف

نماینده مردم شهرســتان بروجن در مجلس شــورای اسالمی 
اظهارداشــت: طی رایزنی های صورت گرفته با وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی، دکتر قاضی زاده هاشمی و دکتر کولیوند 
رییس اورژانس، با ایجاد دو پایگاه فوریت های پزشــکی 11۵ در 

منطقه چغاخور و فرادنبه موافقت کردند.
خدیجه ربیعی فرادنبه گفت: بررســی هــای میدانی گویای این 
مسئله است که نقاط مختلف شهرستان از جمله منطقه چغاخور، 

فرادنبه، امام قیس و نقنه به ایجاد پایگاه های اورژانس 11۵ نیاز 
ضروری دارند.

ربیعی گفت: از این رو با رایزنی های صــورت گرفته اینجانب با 
مسئوالن وزارت بهداشــت، ایجاد دو پایگاه تاکنون قطعی شده 
اســت که باید در این زمینه از مسئوالن چهارمحال و بختیاری و 

شهرستان بروجن برای تحقق این امر مهم قدردانی کرد. 
به گفته وی، شهرســتان بروجن به دلیل قــرار گرفتن در محور 

ترانزیت مرکز ایــران به جنوب، یکی از شهرســتان های پرتردد 
است و به حمایت جدی مسئوالن در حوزه های مختلف نیاز دارد.

وی گفت: بخشی از سوانح جاده ای استان در محورهای بروجن 
اتفاق می افتاد به همین دلیل ایجاد پایگاه های اورژانس در نقاط 
مختلف این اســتان ضروری بود که این مسئله به جدیت دنبال 
شد.گفتنی است امســال 170 مورد فوتی ناشــی از تصادفات 
رانندگی به پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری ارجاع داده شد.

نماینده مردم بروجن در مجلس خبرداد:
موافقت وزارت بهداشت با ایجاد دو پایگاه اورژانس در بروجن

مدیرکل تعزیــرات حکومتی چهارمحــال و بختیاری 
از آغاز طــرح نظارتی ویژه  عیدنوروز خبــر داد و گفت: 
این طرح هرساله از 1۵ اسفندماه آغاز می شودو تا 1۵ 

فروردین ادامه دارد.
محمدرضا عمرون با بیــان اینکه طــرح نظارتی ویژه 

عیدنوروز با حضور نمایندگانی از صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، مراکز بهداشت شهرستان شهرکرد و اماکن اجرا می شود، گفت: در سایر شهرستان ها نیز این 
طرح اجرا می شود و شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلفاتی همچون گران فروشی، کم فروشی، 

عدم درج قیمت، ارائه کاالی نامرغوب و بی کیفیت با دو شماره 1۲۴ و 13۵ مراتب را اطالع دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
خبر داد:

بازار شب عید، زیر 
ذره بین تعزیرات
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کارشکنی در برابر ممنوعیت 
استفاده از بطری های پالستیکی

ایده پرداز طرح ممنوعیت اســتفاده از بطری های 
پالستیکی با اشاره به برخی کارشکنی ها در زمینه 
اجراي این طرح اظهار کرد: مدتي پیش شهرداري 
در یکي از جلسات که در سازمان حفاظت محیط 
زیســت برگزار مي شــد، بطري آب آورده بود که 
به آنها تذکر دادیم. در یك مــورد دیگر نیز وقتي 
برگزارکننده جلسه با ممانعت محیط زیست مواجه 
شد، ادعا کرد که بطري هاي آب را در پارچ خالي 

مي کند که این کار نقض قرض است.
کاوه مدنی در مــورد واکنش کارکنان ســازمان 
حفاظت محیط زیست در تهران و سایر استان ها 
در برابر طرح ممنوعیت اســتفاده از بطري هاي 
پالستیکي اظهار کرد: متاســفانه براي خیلي ها 
تعجب آور بود و بســیاري معتقد بودند که چنین 
طرحي لوس بازي اســت و ایــن کار را بي ارزش 

قلمداد مي کردند.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط 
زیســت با بیان اینکه قطعا یك سری مقاومت ها 
در برابر اجرای این طرح وجود دارد، گفت: هدف 
ما ایجاد حساسیت نســبت به تولید پسماندهاي 
پالســتیکي و افزایش مســئولیت پذیري در این 
زمینه اســت بنابراین حتي اگر تعــدادي مرا به 
دلیل پیشــنهاد این طرح لعن و نفرین هم کنند 
این طرح را مثبت ارزیابي مي کنم و بابت شــروع 

آن خوشحالم.

ساخت پاسگاه محیط بانی 
مردمی سنگ سفید نجف آباد

رؤسای ادارات بازرسی و حراست اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان به همراه سایر 

مسئوالن شهری و محیط زیستي از مراحل ساخت 
پاسگاه محیط باني مردمي سنگ سفید شهرستان 

نجف آباد بازدید کردند.
به گزارش پارمــا از انجمن دوســتداران میراث 
فرهنگی و طبیعی شهرســتان نجف آباد، رؤسای 
ادارات بازرسی  و حراست اداره کل محیط زیست 
استان، مجید پزشــکي ازاعضاي شــوراي شهر 
نجف آباد، رؤساي ادارات حفاظت از محیط زیست 
نجف آباد و پارک ملي قمیشلو، برخي از محیط بانان 
و تشکل هاي زیست محیطي شهرستان نجف آباد 
از مراحل ســاخت پاســگاه محیط باني مردمي 
سنگ سفید شهرســتان نجف آباد بازدید کردند 
و راهکارهایی در رابطه با ادامه ساخت این پاسگاه 

مردمی ارائه شد.
دومین پاســگاه محیط بانی خیرســاز کشور با 
زیربنای ۱۸۰ متر مربع در دو طبقه و ۱۵۰۰ متر 
محوطه سازی و برآورد هزینه اجرایی بالغ بر ۱۰۰ 
میلیون تومان توســط انجمن دوستداران میراث 
فرهنگی و طبیعی، گردشــگری و صنایع دستي 
نجف آباد با حضور جمعي از مسئوالن شهرستان 
و اســتان، به منظور حفاظت از گونه هاي موجود 
در پارک ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو، 
در مرداد ۹۶ در دشــت سنگ ســفید نجف آباد 

کلنگ زنی شد.

در جلسه شورای عالی محیط زیست 
مصوب شد: 

تجدید نظر در برخی مناطق 
حفاظت شده

جلسه شورای عالی محیط زیست روز چهارشنبه به 
ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 

تشکیل شد.
به گزارش پارما از پایگاه اطالع رسانی دولت، در این 
جلســه در خصوص تجدید نظر در برخی مناطق 
حفاظت شده کشــور که مشکالتی را برای بخش 
های مختلــف به وجود آورده انــد، بحث و تبادل 
نظر صورت گرفــت و با تصمیم اعضای شــوراي 
عالي محیط زیست مقرر شد بعضي از این مناطق 
حفاظت شــده، در نقاط مختلف کشور افزایش یا 

کاهش داشته باشند.
همچنین با توجه به ایراد ســازمان بازرســی کل 
کشور به اضافه شــدن ۱۱ منطقه حفاظت شده 
کشور در دوران دولت نهم بدون مجوز شورای عالی 
محیط زیست و نیاز به تصویب این مناطق در این 
شورا، اعضا پس از بررسي با اجماع نظر، این مناطق 

را مورد تصویب قرار دادند.

 معموال مادر اولین کسی است که متوجه می شود فرزندش در یادگیری 
مشکل دارد، خوب سرش را باال نمی گیرد، خوب نمی نشیند، خوب چهار 
دســت و پا نمی رود ویا راه رفتنش مشکل دارد.مادر امیر عباس و رضای 
قصه ما هم در همان ماه های ابتدایــی تولد امیرعباس متوجه رفتارهای 
غیرطبیعی کودک خود می شود و با انجام چند آزمایش توسط پزشکان 

به بیماری ژنتیکی فرزند خود پی می برد.
امیرعباس چهارده ساله که از لحاظ جثه شبیه کودکی 7 یا ۸ ساله به نظر 
می رسد در کنج اتاقی کوچك دراز کشیده است؛ حالت بدن او اما طبیعی 
نیست: دست ها از قسمت مچ تغییر شکل داده و پاها خیلی الغرتر از حد 
طبیعی است، نگاهش به سقف دوخته شده و هر از گاهی با چشمانش به 
دنبال صدای لرزان مادربزرگ می گردد که او را امیرم عباس صدا می زند 
و صدایی که از انتهای حنجره آب را به صورت نامفهوم ادا می کند. اینها 

تمام واکنش های این نوجوان ۱4 ساله نسبت به دنیای اطرافش است.
تاخیر در مراحل رشد حرکتی بچه ) کنترل حفظ تعادل و قرار دادن اندام 
در وضعیت مناســب و توانایی های راه رفتن( ممکن است اولین عالئم 
 CP یا به اختصار Cerebral Palsy بیماری باشد که آن را فلج مغزی یا
می نامند و به گفته پزشکان فلج مغزی یك بیماری نیست بلکه دسته ای 
از بیماری هاست که به دلیل آسیب رسیدن به مغز بچه در زمان قبل و بعد 

از تولد به وجود می آید.
این بیماری است که دو برادر ۱4 و2 ساله اصفهانی به آن مبتال هستند؛ 
نوعی از بیماری که زندگی نباتی همراه با دردهای همیشگی را برای آنها به 
همراه دارد. اما جمعی از خیران اصفهانی برای بررسی اوضاع این دو کودک 
که در یکی از محله های کم برخوردار این شهر زندگی می کنند راهی خانه 
آنها شدند. مادر آنها 32 سال بیشتر ندارد اما بیش از سنش نشان می دهد. با 
دست های الغری که به وضوح می لرزد و پینه بسته است، امیر رضا را روی 
زمین می گذارد و پالستیکی بزرگ پر از عکس های رادیولوژی و ام آر آی 

را مقابل دکتری که برای بازدید از وضعیت این دو برادر به خانه آنها آمده 
است می گذارد؛ اما دکتر رضا طاهرزاده قبل از اینکه نگاهی به آزمایشات 

و عکس ها بیندازد مشغول معاینه آنها می شود.
دکتر اما می گوید این بیماری ژنتیکی اســت و درمــان قطعی برای آن 
وجود ندارد. با معاینه امیررضا نگاهش را از مادر می دزدد و آرام می گوید 
با استفاده از وسایل تسهیلگر و دارو شــاید بتوان تا حدودی از دردهای 
امیرعباس کم کرد؛ چون بیماری پیشــروی کرده اســت اما باید تمام 
تالشمان را بکنیم تا رضا دچار اسپاسم های شدید برادربزرگ ترش نشود.

در کنار مادر می نشینیم و از حال و روز و نحوه گذران زندگی با دو کودک 
فلج مغزی از او می پرسیم. او می گوید: فرزند اولم که به دنیا آمد در ماه های 
اول کامال طبیعی بود. بعد از گذشت چند ماه وضعیت او تغییر کرد و کم 
کم بیماری اش به صورت کامل خود را نشــان داد. پزشکان گفتند او را 
برای کاردرمانی و فیزیوتراپی ببرم تا وضعیت آن بهبود یابد؛ اما به دلیل 
اینکه فاصله زیادی تا مراکز کاردرمانی وجود داشت و هزینه ها زیاد بود 
نتوانستیم به صورت کامل جلسات درمانی را طی کنیم و وضعیت فرزندم 
بسیار وخیم شد. او ادامه می دهد: همسرم کارگر ساده است و به سختی 
امرار معاش می کنیم. در این بین تنها سازمان حمایتگر از ما بهزیستی 
بوده است که برای فرزند اولم تنها ماهی ۵۰ هزار تومان کمك هزینه واریز 
می کند و فرزند کوچکم با وجــود وضعیت نمایان بیماری اش هیچ گونه 
حمایتی از او صورت نمی گیرد و تنها می گویند پرونده در حال بررسی 

است!
چند موضوع در این داستان مورد توجه است: از یك سو مادر دو کودک 
بیمار از عدم رســیدگی نهادهای مرتبط به صورت اصولی یاد می کند و 
از سوی دیگر پزشــکان به خانواده این دو کودک بعد از تولد اولین فرزند 
گوشزد کرده بودند که با تولد فرزند دوم احتمال ابتال زیاد است؛ اما اهمال 
مادر در بارداری مجدد و دیر اقدام کردن برای سقط جنین زوایای دیگر 
این مطلب است. اما معاون توان بخشی بهزیستی استان اصفهان هم گوی 
را در زمین خانواده می اندازد و می گوید: از سال ۸۹ هیچ شخص جدیدی 
برای دریافت یارانه وارد سامانه بهزیستی کشور نشده؛ این در حالی است 
که امکانات و کمك هزینه فیزیوتراپی و سایر روش های درمانی برای آنها 
در نظر گرفته شده و در حال پیمودن مراحل اداری است. باید منتظر ماند 
و دید وعده سازمان بهزیستی برای رفع مشکل ارائه خدمات درمانی این 
دو کودک طی یك هفته محقق می شود و اینکه تحت پوشش قرار گرفتن 
خانواده توسط خیران و سازمان های مرتبط چه روندی را طی خواهد کرد 

در حد وعده ای باقی خواهد ماند یا سرانجامی خواهد پذیرفت؟

دو کودک اصفهانی مبتال به فلج مغزی، چشم انتظار مهر مردم

تراژدی بچه های آسمان 

عکس  روز 

کشف قرص نان  ۲۰۰۰ساله در ایتالیا

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با بیان اینکه 
برای 23 هزار نیروی ۵۶ کالنتری از سراســر کشور 
کالس های تعالی رفتار برگزار می کنیم، گفت: استفاده 

از دوربین در لباس ماموران در ســه استان اصفهان، 
خراســان و تهران بزرگ به صــورت پایلوت اجرایی 
می شود.سردار محمد شــرفی با اشاره به سند تحول 

کالنتری ها گفت: سند تحول کالنتری ها در سه مقطع 
کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت تدوین و مقرر شد 
ابعاد مختلف کالنتری ها در آن در نظر گرفته شــود. 
رییس پلیس پیشــگیری ناجا خاطرنشان کرد: یکی 
از برنامه های کمیته منابع انســانی در جهت اصالح 
رفتارها و توانمندی نیروی انسانی بود و برنامه ریزی 

الزم در این زمینه انجام شد. ســردار شرفی گفت: از 
میان کالنتری های سراسر کشــور 2۶۰ کالنتری به 
عنوان کالنتری هدف انتخاب شدند. بیش از ۵3 درصد 
مردم به این کالنتری ها مراجعه می کنند و مقرر شد 
برای جمعیت این کالنتری ها که بیش از 23 هزار نفر 

است کالس ها و دوره های تعالی رفتار برگزار شود.  

پلیس اصفهان هم ملبس به لباس دوربین دار می شود؛
نظارت نامحسوس بر پلیس!

یك عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی، گفت: با حذف آزمون ها در آموزش 
و پرورش که از ســال جاری کلید خورده است و با 
ادامه آن در دوره متوسطه به حذف کنکور سراسری 
خواهیم رسید.  سید محمد جواد ابطحی پیرامون 
موضوع حذف کنکور در نظام آموزشی اظهار کرد: 
طرح حذف کنکور موضوع جدی بود و قرار بود که 

برای سال ۹7 اجرایی شود.
وی تصریح کــرد: علی رغــم صحبت هایی که در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات صورت گرفت و عالوه 
بر نظر وزیر علوم و وزیر بهداشت که در این خصوص 
صحبت کردند و با وجود تالش هایی که در جهت 
حذف کنکور تا 2 الی 3 ســال آینده انجام شد، اما 

هنوز این تصمیم عملی نشده است. 
 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، خاطرنشان 
کرد: البته باید در نظر داشــته باشــیم بسیاری از 
دانشــگاه ها از جملــه دانشــگاه های پیــام نور و 

دانشگاه های آزاد در بسیاری از رشته هایشان آزمون 
ندارند و الزمه ورود به دانشــگاه شرط معدل شده 
است.ابطحی ادامه داد: علی رغم اینکه در برخی از 
رشــته های خاص  لزوم باقی ماندن آزمون کنکور 
توســط برخی از افراد حس می شــود و آن  هم به 
دلیل یك سری محدودیت ها است، اما کمیسیون 
آموزش و تحقیقات بر این امر ُمصر است که کنکور 

حذف شود. 

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

حذف آزمون های آموزش و پرورش مقدمه حذف کنکور
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: باوجود 
اینکه نیروی انتظامی توان برخورد قاطع با اوباش خیابان 
پاسداران را در همان لحظات اول داشت، می خواست با 
گفت وگو، برگزاری نشست و جلساتی با بعضی از افراد 
که مســئول این گروه بودند، به نحــوی این جریان را 
مدیریت کند که به خشونت نرسد.حجت االسالم سید 
ناصر موســوی الرگانی در رابطه با اغتشاشات اخیر در 
خیابان پاسداران تهران اظهار داشت: در روزهای گذشته 
حادثه ای در تهران رخ داد که برای ملت شــریف ایران 
بسیار تلخ و ناگوار بود و به نوعی دشمنان قسم خورده 
خارجی و داخلی با این حادثه بــه دنبال این بودند که 
شــیرینی حضور یکپارچه ملت ایــران در راهپیمایی 
یوم  ا... 22 بهمن ماه را به تلخی تبدیل کنند. وی افزود: 
البته با توجه به اینکه ملت ایران بهای ســنگینی برای 
این نظام پرداخته و مصدومان و شهدای همین حادثه 
تلخ و ناگوار یکی از نمونه های آن هستند، از مسئوالن 
تقاضای برخورد قاطعانه با عامالن آن را داریم.نماینده 

مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: 
در ظاهر شاید بهانه این حادثه برای آزادی دو سارقی 
بوده که به اموال مردم دستبرد زده بودند، ولی در اصل 
از قبل مدیریت و پیش بینی شده بوده که مدیریت آن 
هم به عهده بعضی افــراد ضدانقالب داخلی و خارجی 
بوده اســت، بعضی موارد آن هم با شبکه های مجازی 
و ماهواره ای خارجــی و فراخوان هایی مرتبط  بوده که 

توسط یك سری افراد معلوم الحال ارائه می شود.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

نیروی انتظامی توان برخورد قاطع با هر نوع ناامنی را دارد

     

 کشف قرص نان
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یك قرص نان 2هزار ساله در شهر پمپی ایتالیا 
کشف شــد که اثر یك مهر رومی روی آن بود. 
مهری که به عنوان تاییدیــه از همه نانوایی ها 
خواسته می شــد تا از تقلب نانواها جلوگیری 

شود!

پلیس راه استان اصفهان با اشاره به اینکه از 2۵ اســفندماه تا ۱۵ فروردین طرح نوروزی پلیس اجرایی می شود، گفت: ۶۰ درصد تصادفات 
نوروزی ناشی از خواب آلودگی است.

سرهنگ حسین پورقیصری اظهار کرد: تمام تالش پلیس راه استان بر این است که نیروها و امکانات الزم را در نقاط پرتصادف مستقر کند تا 
هشدارهای الزم به مسافران نوروزی اطالع رسانی شود. وی با اشاره به اینکه راه ارتباط مسافران با پلیس راه سامانه تلفنی ۱۱۰ است، افزود: بررسی تصادفات 
سال های گذشته نشان می دهد که ۶۰ درصد تصادفات ناشی از خواب آلودگی است و افرادی که وارد جاده های استان می شوند به دلیل اینکه این استان در 
مرکز کشور است، نیمی از راه را رفته  و دچار خستگی هستند. رییس پلیس راه استان اصفهان با تاکید بر اینکه برای مقابله با خستگی هر 2 ساعت رانندگی 

نیازمند ۱۵ دقیقه استراحت است، افزود: باید مجتمع های خدمات رفاهی در نقاط پرحادثه راه اندازی شود.

حادثه

واکنش معاون راه آهن اصفهان 
به خروج قطار باری از ریل

معاون راه آهن اصفهــان درخصوص وقوع حادثه 
ریلی در ایستگاه شیرازکوه توضیحاتی ارائه کرد.

محمدرضا چنگانی در رابطه با انتشار خبری مبنی 
بر وقوع حادثه ریلی در ایستگاه شیرازکوه اظهار 
کرد: درحال حاضر حادثه خاص و مورد ویژه ای در 
خطوط ریلی استان اصفهان مشاهده نشده است.

معــاون بهره بــرداری و ناوگان راه آهن اســتان 
اصفهان تاکید کــرد: در محور مذکــور، حادثه 
قابل توجهی وجود نداشته است.قطار باری با دو 
لوکوموتیو با وضعیت 4۰ واگن به وزن ۱2۰۰ تن و 
متراژ ۸4۰ متر در کیلومتر ۵۰۰+۵۸7 در انتهای 
خط تامین 3 ایستگاه شیرازکوه در راه آهن اصفهان 
از ریل فرعی خارج شد ولی با توجه به اینکه این 
اتفاق در خط 3 بود برای مســیر ریلی مزاحمتی 

ایجاد نشد.

عیادت وزیر بهداشت از پزشک 
آسیب دیده بیمارستان فارابی

وزیــر بهداشــت درمــان و آموزش پزشــکی 
 در جریان ســفر خــود بــه اســتان اصفهان،
  از پزشــك اورژانــس بیمارســتان فارابــی
 اصفهان که به علت ضرب و شتم توسط اطرافیان 

بیمار، دچار مصدومیت شدید شد، عیادت کرد.
حسن قاضی زاده هاشــمی در این دیدار جویای 
روند درمان این پزشك شد و در جریان اقدامات 

انجام شده برای بهبود وی قرار گرفت.

اهدای اعضای در اصفهان؛
شوق لبخند برلبان سه 

بیمارنیازمند عضو
اهدای اعضای جوان مرگ مغزی خمینی شهری 
در اصفهان شوق لبخند را برلبان سه بیمار نیازمند 
عضو نشاند.مســئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان 
گفت: مســعود مجیری اندانی 3۰ ساله بیماری 
است که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده و 
دربیمارستان اشرفی خمینی شهر بستری بود که 
با رضایت خانواده انسان دوست وی، اعضای این 
بیمار در بیمارستان الزهرا اهدا شد.مریم خلیفه 
سلطانی افزود: کلیه های این جوان مرگ مغزی در 
مراکز درمانی آموزشی خورشید و الزهرا به بیماران 
نیازمند عضو اهدا شد و کبدش را هم برای پیوند به 

شیراز ارسال کردند.

ضرورت استفاده از وسایل حمل 
و نقل عمومی در نوروز

 جلسه ســتاد هماهنگی خدمات ســفر استان 
اصفهان با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف 

اجرایی برگزار شد.
در این جلسه محمدرضا آقاباباگلیان مدیرعامل 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: پایانه های مســافربری شــهرداری 
اصفهان از ابتدای بهمن در ۵ پایانه شهر اصفهان 
اقدام به زیباسازی محیط کرده اند تا آماده حضور 

مسافران شوند. 
وی افــزود: ایمنی ســفرهای نوروزی توســط 
پلیس راهور و امنیت ســفر نیز توسط نیروهای 
انتظامی انجام می گیرد و با توجه به وجود سیستم 
مانیتورینگ که در دســترس داریم از مشکالت 

کاسته می شود.
وی تاکید کرد: باید هماهنگی های الزم انجام شود 
تا امکانات بهتری در اختیار مسافرانی که از طریق 
پایانه ها سفر می کنند قرار گیرد تا مسافران ترغیب 
شوند که از طریق وسایل حمل و نقل عمومی سفر 
کنند؛ چراکه نبود امکانات کافــی و هزینه های 
گزاف جابه جایی مســافران از پایانه ها به داخل 
شــهر، موجب کاهش رغبت مردم به استفاده از 
 وســایل حمل و نقل عمومی برای ســفرها شده 

است.

اخبار

ناجا آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان از خرید 3۱ 
دســتگاه خودرو اتومکانیك برای تجهیز و به روزرسانی 27 
کارگاه آموزشــی مراکز ثابت فنی و حرفه ای استان اصفهان 
خبر داد.ابوطالب جاللی اظهار کرد: در راستای تاکید ریاست 
جمهوری مبنی بر به روزرســانی مهارت ها در ســال اقتصاد 

مقاومتی کارگاه های اتومکانیك فنی و حرفه ای سراسر کشور با 4۹۸ دستگاه خودروی سواری »سابرینا« و »چری« 
با اعتبار بالغ بر 42 میلیارد ریال و ارزش واقعی 42۰ میلیارد ریال از هرمزگان به استان های مختلف کشور ارسال، 
تجهیز و به روزرسانی شد که سهم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 3۱ خودرو بوده است.وی خاطرنشان 
کرد: هدف از خرید این  خودروها غنی سازی تجهیزات کارگاه های اتومکانیك و برق خودرو در سطح استان و شهرستان 
اصفهان جهت ارتقای سطح کیفی آموزش های مربوطه بوده اســت؛ این خودروها فاقد پالک بوده اند و صرفا مجوز 

آموزشی دارند.

تجهیز کارگاه های فنی 
و حرفه ای اصفهان با 31 
دستگاه ماشین اتومکانیک

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان، از استمرار 
فعالیت گروه های ارزیاب این جمعیت بــرای پیدا کردن 
مســیرهای جدید رســیدن به محل ســقوط هواپیمای 
سانحه دیده تهران-یاسوج خبر داد. محسن مومنی اظهار 
کرد: شــرایط آب و هوایی هنوز برای از سرگیری عملیات 

انتقال پیکر جان باختگان سانحه سقوط هواپیمای تهران-یاســوج مساعد نشده است. وی افزود: البته ناگفته 
نماند که نیروهای جمعیت هالل احمر و دیگر نیروهای عملیاتی بیکار ننشسته اند و متخصصان کوهنورد در 
قالب گروه های ارزیاب به صورت مستمر به دنبال مسیرهای جدید برای حضور در محل سقوط هواپیما هستند 
تا از طرق مختلف بتوانند نفوذ کنند. وی با بیان اینکه این کار باعث می شود تا مسیرها و بهترین زمان از سرگیری 
عملیات به صورت دقیق مشخص شود، افزود: به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی تاکنون نتوانسته ایم اجازه 

از سرگیری عملیات بازگرداندن پیکر جان باختگان را بگیریم اما دائما در حال آزمایش و رصد شرایط هستیم.

استمرار فعالیت گروه های 
ارزیاب برای پیدا کردن 
مسیرهای جدید

فاطمه کاویانی

6۰درصد تصادفات نوروزی ناشی از خواب آلودگی است
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ابالغ رای
12/217 کالسه پرونده 96/1026 شــماره دادنامه: 1745-96/11/16 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: علیرضا حاج حیدری فرزند رضا به 
نشانی خمینی شهر بلوار بســیج فجر 3 پالک 11،  خواندگان: 1- مختار محمدی فرزند 
علی 2- عباسعلی رهنما زاده فرزند قنبر همگی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی علیرضا حاج 
حیدری فرزند رضا  به طرفیت آقای 1- مختار محمدی فرزند علی 2- عباســعلی رهنما 
زاده فرزند قنبر به خواسته مطالبه مبلغ 190/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
931/00082878  مورخ 95/04/25 عهده بانک پست بانک به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/10/02  و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 
و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم  به محکومیت خواندگان به 
پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون ریال به نحو تضامنی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
3/425/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف 
مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظــر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:6961 شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )376 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

12/224 مشــخصات محکوم علیه : آقای اصغر فیضی فرزند احمد،  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان، مشخصات محکوم له: آقای رضا محمودیان با وکالت اقای آیت سنجر، 
نشانی محل اقامت : کاشان ، ابتدای خیابان شهید بهشتی ، جنب بانک انصار ، دفتر وکالت 
، محکوم به : به موجب رای شماره 773 تاریخ 96/08/20 حوزه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 
مبلغ سی میلیون  ریال وجه یک فقره چک شــماره 761944 - 96/07/20 عهده بانک 
سپه بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات هزینه دادرسی مبلغ 1/614/000 ریال و نیز 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور تا زمان اجرای حکم و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ، رای صادره غیابی است . ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 814 قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف 

کاشان)223 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه : 9610103620213751 شــماره پرونــده :  /225
9609983620201043 شــماره بایگانی شــعبه : 961060 خواهان حسین شریفی راد 
دادخواستی به طرفیت خواندگان اکبر ، بهنام ، اصغر ، علی آقا ، عباس ، سارا ، زهرا ، عفت 
و فاطمه همگی شریفی راد ، نصرت علیزاده ، حبیب اهلل خالقی ، فاطمه اوقانی ، علی اکبر 
رزاقی ، محمد شفیع رجالی ، مصطفی رجالی ، فتح اهلل قامت ، ابوالفضل پیروزمند ، اداره ثبت 
اسناد و امالک ، اداره منابع طبیعی و اداره راه و شهرسازی به خواسته ابطال بیع نامه و غیره 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع 

و به کالســه 9609983620201043 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/01/08 
و ساعت 8/30 تعیین شده اســت . به علت مجهول المکان بودن خواندگان محمد شفیع 
رجالی ، مصطفی رجالی ، فتح اهلل قامت ، ابوالفضل پیروزمند و درخواســت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الف: 5/2/96/817 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

آران و بیدگل)242 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/207 نظر به اینکه آقای محمد رضا احمدی به موجب پرونده کالسه 960001 شعبه 
101 دادگاه عمومی جزایی نطنز به موجب کیفرخواست شماره 9610433734000589 
دادسرای عمومی وانقالب نطنز به اتهام کالهبرداری به مبلغ 5/550/556 ریال حسب 
شکایت آقای محمد حاجی حسینی متهم شناخته شــده و تقاضای مجازات وی شده لذا 
به تجویز ماده 180 ق.آ.د.ک مراتب با ذکر وقت رسیدگی روز سه شنبه مورخه 97/1/28 
ساعت 8/30 صبح برای یک نوبت منتشر می گردد تا نامبرده حضور پیدا کند نتیجه عدم 
حضور صدور حکم غیابی خواهد بود.  م الف: 616 شــعبه 101 دادگاه عمومی جزایی 

نطنز ) 96 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/208 در خصوص پرونده کالسه 960780  خواهان آقای مهدی کبیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا فرحناکیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/1/20  ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:37137 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836910053 ابالغنامــه:  شــماره   12 /209
9609986836901076 شــماره بایگانی شــعبه: 961178  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  خانم صغری بخشــی فرزند شــیرعلی، خواهان  خانم دیانا 
مهدی خشوئی دادخواســتی به طرفیت  خوانده خانم صغری بخشی  به خواسته مطالبه 
 مهریه و اعســار از هزینه دادرســی  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرسکی
)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 1 - اتاق 
102(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986836901076 شعبه 9 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/20 و 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:37185 شعبه 9 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836910047 ابالغنامــه:  شــماره   12 /210
9609986836901075 شــماره بایگانــی شــعبه: 961177  آگهــی ابــالغ وقــت 
رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه  خانم صغــری بخشــی فرزند شــیرعلی، 
خواهان  خانم دیانا مهدی خشــوئی دادخواســتی بــه طرفیت  خوانــده خانم صغری 
بخشــی فرزند شــیرعلی  به خواســته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیــت  مطرح که به 
این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ بــاال و پل میر- 
مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقــه 1 - اتــاق 102(  ارجاع و به شــماره پرونده 
 کالســه 9609986836901075 شــعبه 9 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان

) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/20 و ساعت 8/30  تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:37189 شعبه 9 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/60 در خصوص پرونده کالسه 961383 خواهان رضا اسماعیلی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت غالمرضا دهاقانی داودی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/1/19 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 36125 شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/61 شماره ابالغنامه: 9610106793502255 شماره پرونده: 9609986793501451 
شماره بایگانی شعبه: 961462  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
محمدرضا بوجاریان فرزند رجبعلی، خواهان آقای علیرضا جمشــیدیان دادخواســتی به 
طرفیت خوانده محمدرضا بوجاریان به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 55/000/000 
ریال مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793501451 
شعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/01/19 ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 35774 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )173 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836910308 ابالغنامــه:  شــماره   12 /221
9609986836900826 شــماره بایگانی شــعبه: 960902  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای نبی اله زمانی فرزند نوراله،  خواهان  خانم ماندانا حیاتی 
دادخواستی به طرفیت  خوانده نبی اله زمانی فرزند نوراله به خواسته طالق به درخواست 
زوجه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ میرفندرسکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال 
و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 1 - اتاق 102(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986836900826 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 
قدوسی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/01/19 و ساعت 12/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
استماع شهادت شــهود خواهان در دادگاه حاضر گردد. ضمنا با توجه به صدور قرار ارجاع 
امربه داوری نسبت به معرفی داور واجد الشرایط خود نیز اقدام نمایید. م الف:37181 
 شــعبه 9 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شــهید قدوســی( )194 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/80 شماره ابالغنامه: 9610100354008674 شماره پرونده: 9609980366101433 

شماره بایگانی شعبه: 961643  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
امیر یارمحمدی فرزند ابراهیــم،  خواهان  آقای حمید مهدوی دادخواســتی به طرفیت  
خوانده آقای امیر یارمحمدی به خواســته ضرب و جرح  مطرح که به این شعبه )اصفهان 
خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 107(  
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980366101433 شعبه 114 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان) 114 جزایی ســابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/20 و ساعت 
8/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:36128 
 شــعبه 114 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان) 114 جزایــی ســابق( )172 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

پرونــده:  شــماره   9610100350412997 ابالغنامــه: شــماره   12 /230
8909980350400050 شــماره بایگانی شــعبه:890051  آگهی ابالغ دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای ســید ناصر حســینی، تجدیدنظر خــواه اداره اوقاف 
دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ســید ناصر حسینی 
نسبت به دادنامه شــماره 1832  در پرونده کالسه 890051 شــعبه 4 حقوقی تقدیم که 
طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
 تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایــح یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی 
می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را 
دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضا 
مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.)آدرس: 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
 3 اتاق شماره 308( م الف:37142 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

) 158 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610460366200005 درخواســت: شــماره   12 /232
9609980366201202 شماره بایگانی شــعبه: 961231  در پرونده کالسه 961231 
شعبه 43 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای محمدرضا خانی 
خوزانی فرزند حسین شــکایتی علیه علیرضا صفایی دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 
ناشــی از عدم رعایت نظامات در حین کار مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه 
ارجاع گردید. نظر به این که متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 قانون آیین 
 دادرســی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در 
صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.   م الف:37186 شعبه 
43 دادیاری مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 139 کلمه، 1 کادر(

احضار متهم
پرونــده:  شــماره   9610460358200007 درخواســت: شــماره   12 /233
9609980358200353 شماره بایگانی شــعبه: 960459  در پرونده کالسه 960459 
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای سید جعفر حسینی 
وردنجانی فرزند سید محمود شکایتی علیه آقای علی کیانی  دایر بر تسبیب در ایراد صدمه 
بدنی غیرعمدی مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شــعبه ارجاع گردید. نظر به این 
که متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392 مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت 
پاسخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود.   م الف:37195 شــعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان ) 132 کلمه، 1 کادر(

مفاد آراء
12/200 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرســمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضي 
محرزگردیده است لذامشخصات متقاضي وملک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاینده رودواصفهان امروزچاپ وآگهي 
میشــودتادرصورتي که اشخاصي نســبت به صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضي 
دارندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مــدت دوماه اعتــراض خودرابه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاتسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرابه مرجع قضایي تقدیم نمایند وطرح دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالک 
شهرضاارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد
شماره 375 فرعي از23 اصلي فضل آباد 

1-راي شــماره 139660302008006252 -  26 / 11 / 96 – نرگس مطهري فرزند 
 مطهر ششدانگ یک باب خانه مفروزي ازپالک 375 فرعي از23 اصلي سودآبادبه مساحت

 05 / 208 مترمربع .
تاریخ انتشارنوبت اول  06 / 12 / 96

تاریخ انتشارنوبت دوم  21 / 12 / 96 
 م الــف: 1027 ســید اســداله موســوي  رئیــس اداره ثبــت اســنادوامالک

 شهرضا
ابالغ رای

12/201 خواهان: قرض الحسنه حضرت حجت به مدیریت عاملی آقای نعمت اله طاهری 
با وکالت خانم فاطمه بهمن زیاری به نشــانی اصفهان خ شمس آبادی مقابل بانک سینا 
طبقه 2 واحد 205، خوانده: محمد مستاجران فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المکان، 
به تاریخ 96/8/24 در وقت فوق العاده جلسه شــعبه شورای حل اختالف خمینی شهر به 
تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 477/96 ح 4 از دفتر واصل و 
تحت نظر است. شورا با توجه به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 
مبادرت به صدور قرار می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی قرض 
الحسنه حضرت حجت با مدیریت عاملی نعمت اله طاهری با وکالت فاطمه بهمن زیاری 
به طرفیت آقای محمد مستاجران به خواسته تقاضای مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه 
نقد بابت سه فقره سفته به شماره های 0090749-88/11/7  و 0090748-88/11/7   و 
0790018-88/11/7  به انضمام خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی شورا با بررسی 
مجموع اوراق ومحتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق سفته از 
توجه به وجود اصل سفته در ید خواهان و اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان دفاعی از 
خود به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش به شــورا ارائه ننموده دعوی خواهان را 
وارد و ثابت دانسته مســتنداً به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 1258 قانون 
مدنی و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 70/000/000  
بابت اصل خواسته و پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 96/2/7 لغایت اجرای حکم 
که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اســاس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 297/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه وکالت در حق خواهــان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف:6760 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر ) 333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/202 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1493/96 حل 3 ، وقت رســیدگی ســاعت  6/10  روز دوشنبه مورخه 

97/01/27، مشخصات خواهان : مجتبی کبیریان فرزند محمد باقر به نشانی خمینی شهر 
خ امام شمالی ک نجارها پالک 6، مشخصات خوانده: عبدالوحید آموزگار فرزند ابوالقاسم، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 392347-93/9/27 عهده بانک 
مسکن شــعبه نیاوران هزینه دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 
اجرای حکم، دالیل خواهان: گواهینامه عــدم پرداخت و کپی چک، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 6959 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/203 شماره پرونده: 139604002126000406/2 شماره بایگانی پرونده: 9600136 
شماره ابالغیه: 139605102135000452 بدین وسیله به آقای سید رضا هاشمی تهرانی 
فرزند سید حسین شماره شناسنامه 1 ابالغ می شود که خانم ملک تاج گندم کار فرزند علی 
اکبر جهت وصول شش میلیون ریال و 20 مثقال طالی 18 عیار به استناد مهریه مندرج در 
سند ازدواج شماره 6025 دفترخانه ازدواج 6 شهر کاشان استان اصفهان علیه شما اجرائیه 
صادر نموده وپرونده اجرائی به کالسه 9600136 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 96/11/21 مامور ابالغ واقعی میسر نبوده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 614  اداره 

اجرای اسناد رسمی نطنز )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/204 شماره: 548-96/11/17 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف 
نطنز، کالسه: 342/96 خواهان: خانم شیرین ناصری بندر امیری به آدرس نطنز بلوار شهید 
محمد منتظری خ فردوسی منزل محمد علی حاج حســینی، خواندگان: علی و علیرضا و 
مژگان و کتایون همگی حاج حسینی به آدرس همگی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مهریه، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورا: در خصوص دادخواست خانم شیرین ناصری بندر امیری فرزند محمود به طرفیت 
آقایان علی و علیرضا و خانــم ها مژگان و کتایون حاج حســینی فرزندان محمد علی به 
خواسته الزام خواندگان به پرداخت مهریه به استناد سند ازدواج به انضمام خسارت دادرسی 
و اعسار از هزینه دادرسی، با عنایت به تصویر مصدق سند نکاحیه که رابطه زوجیت )عقد 
دائم( خواهان و خوانده و مهریه مندرج را احراز می نمایــد و با عنایت به اینکه خواندگان 
علیرغم انتشار آگهی در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده اند و با عنایت 
به اتیان سوگند از ســوی خواهان، دعوای خواهان را وارد دانسته  و مستندا به مواد 1078 
و 1082 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به 
پرداخت مهریه ما فی القباله به شرح یک جلد کالم ا... مجید به هدیه یکصد هزار ریال و 
بابت زیورآالت ده میلیون ریال و مبلغ یکصد میلیون ریال تمام وجه رایج کشور جمهوری 
اسالمی ایران )متناسب با تغییر شــاخص قیمت ساالنه زمان تادیه نسبت به سال اجرای 
عقد( محکوم می نماید )میزان مسئولیت خواندگان به میزان سهم االرث ایشان از ماترک 
می باشد( رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان طنز می باشد و 
در خصوص دادخواست اعسار از هزینه دادرسی با عنایت به معرفی نامه از کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اقدامی ندارد. م الف:613 شعبه دوم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز ) 334 کلمه، 4 کادر(
مزایده

12/205 در پرونده های اجرا ) 960679-961098-960875( محکوم علیهم سید علی 

میر شفیعیان محکوم به پرداخت مبلغ 1/803/064/000 ریال بابت اصل خواسته در حق 
محکوم له حجت طاهری و مبلغ 289/043/514 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم 
له مهدی باقری و مبلغ 28/520/000 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم لها شیدا 
خان احمدی و جمعا مبلــغ 108/280/175 ریال بابت نیم عشــر در حق صندوق دولت 
گردیده که م حکوم لهم در قبال خواسته خود پالک 2195 فرعی از 159 اصلی را توقیف 
نموده است مشخصات ملک مذکور که توسط کارشــناس برآورد شده است بدین شرح 
است. مشخصات ملک: ملک واقع در خمینی شهر خ سلمان فارسی- خ سعیدی در ضلع 
شرقی آن ساختمانی با دو طبقه نماکاری سنگ سفید دارای سقف تیرچه بلوک- پوشش 
ایزوگام دارای 3 واحد مجزا با کف موزائیک و سرامیک- دربهای داخلی چ.ب  - دربهای 
خارجی فلزی- سیســتم پکیج و کولر- با قدمت 8 ســال که کل قیمت ملک سه واحد 
4/945/500/000 ریال برآورد گردیده است- در قبال مبلغ 900/000/000 ریال در رهن 
بانک سپه می باشد نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد 
فروش ملک مذکور از طریق مزایده به میزان محکوم بــه را دارد. محل مزایده: مجتمع 
قضایی خمینی شهر واقع در خیابان پاسداران، تاریخ مزایده: دوشنبه 96/12/21 ساعت 
10 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک واقع در آدرس باال، کسانی که مایل به شرکت در 
مزایده می باشند می بایست در خواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای 
احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت 
در مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته 
باشند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از 
تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس ازکسر 
هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف:6941  اجرای احکام دادگستری شهرستان 

خمینی شهر ) 332 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

12/206 آقای نادر حاجی حیدری دارای شناسنامه شــماره 420  به شرح دادخواست به 
کالسه  1024/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان طوبی صفائی ورنوسفادرانی به شناسنامه 102 در تاریخ 1396/6/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نادر حاجی 
حیدری فرزند علیرضا، ش.ش 420 فرزند 2- اکبر حاجی حیدری فرزند علی رضا، ش.ش 
330 فرزند 3- محمد حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند علی رضا، ش.ش 13156 فرزند 
4- سعید حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند علیرضا، ش.ش 638 فرزند 5- فهیمه حاجی 
حیدری فرزند علیرضا، ش.ش 2747 فرزند 6- فرخنده حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند 
علی رضا، ش.ش 250 فرزند 7- منیژه حاجی حیدری فرزند علیرضا، ش.ش 447 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6948 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( ) 182 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

12/216 کالسه پرونده: 1128/96  شــماره دادنامه: 1683 تاریخ رسیدگی: 96/11/18 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: نادر رجبی پیروز به 
نشانی خمینی شهر خ امیر کبیر خ 85 جنب آرایشگاه رضایی، خوانده: امیدعلی اکبری به 
نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای نادر رجبی پیروز به طرفیت آقای امیدعلی اکبری به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 413857 
بتاریخ 95/7/30 عهده بانک ملی شــعبه ســجاد اصفهان به انضمام خسارت دادرسی و 
خســارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت 
مصدق چک و باتوجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 96/11/18 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 

پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/11/18 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و 
مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310، 311، 313 ازقانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی و  
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره 
محترم اجرای احکام حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می 
گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 6947 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر) 366 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/81 در خصوص پرونده کالسه 960836  خواهان حمید بیگدلی با وکالت سید حسین 
مصطفوی دادخواستی مبنی بر مطالبه 130/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به 
طرفیت بهزاد احمدی حسن آبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/1/20  
ساعت 17/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:36542 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )125 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/222 بدینوسیله اعالم میگردد اقای احسان بانوئی آرانی فرزند محمد دادخواستی به 
طرفیت ابوالفضل احمدی فرزند محمدعلی مبنی بر مطالبه وجه در این شــعبه مطرح و 
رســیدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در تاریخ 97/01/20 ســاعت 18/15 
جهت رسیدگی در شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر شود.
 ضمنا جهت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه مراجعه نماید. 
م الف: 818 /5/2/96 حسین باخدا رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آران وبیدگل 

)80 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

12/223 مشخصات محکوم علیه : آقایان : 1( سردار فریدونی فرزند عبدالعلی ، 2( محمد 
متولی ، نشانی محل اقامت: مجهول المکان، مشخصات محکوم له: آقای مجید گواهی 
با وکالت اقای آیت سنجر، نشانی محل اقامت : کاشان ، چهار راه کاشانی ، ابتدای خیابان 
شهید بهشــتی ، جنب بانک انصار ، دفتر وکالت ، محکوم به : به موجب رای شماره 781 
تاریخ 96/08/25 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محکوم است به :تضامنی به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون  ریال 
وجه دو فقره چک به شماره های 1595/045119/38 - 95/12/25 )سی و چهار میلیون 
ریال( و 1595/045120/28 - 96/01/25 )ســی و چهار میلیون ریال( عهده بانک ملت 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی مبلغ 2/310/000 ریال و نیز خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چکهای مذکور تا زمان اجرای حکم و نیز حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان ، رای صادره غیابی است . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 815  قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف کاشان)249 

کلمه، 3 کادر(
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 کی روش در سکوت خبری 
با ازبک ها بست؟

رســانه های ازبکســتانی چند روزی است که 
از کارلــوس کی روش 
به عنوان ســرمربی 
جدید این کشــور 
یــاد می کننــد و 
مدعی هستند که 
مربی پرتغالی بعد از 
جام جهانــی روی نیمکت 
ازبکستان می نشیند.سایت ازبک دیلی نوشت: 
»فدراسیون فوتبال ازبکستان با سرمربی جدید 
در دوبی دیدار کرد و بــا او برای حضور در این 
تیم بعد از جام جهانــی فوتبال به توافق نهایی 
رسید«.پیش تر اعالم شده بود که سرمربی تیم  
 ملی فوتبال ایران هدایت ازبکستان را بر عهده 
می گیرد.قرارداد کارلــوس کی روش تا بعد از 

جام جهانی با تیم   ملی ایران اعتبار دارد.

انصراف جودوکار ایرانی  برای فرار از قرعه نحس

پیشنهاد سردبیر:
سوال روز

درخواست جاللی: 
کی روش پیکان را ببیند

 ســرمربی پیکان با حضــور در کنفرانس بعد از 
بازی با گســترش فوالد، 
جالبی  حرف هــای 
را در رابطــه بــا 
تراکتورســازی به 
زبــان آورد.جاللی 
گفت: من یادم است 
تیر ماه ســال گذشته 
وقتی به پیکان آمدم ، اولین بازی من با گسترش 
در همین استادیوم بود و امسال بعد از یک سال 
و نیم با تیمی رو به رو شدم که فقط 2 بازیکن از 
سال پیش در ترکیب داشت . ما هم در این فاصله 
گروهی از جوانان را آوردیم که شما االن ثمره کار 
ما را می بینید. من فکر می کنم این کار از نتیجه ای 
که ما گرفته ایم با ارزش تر است . من از مربیان تیم 
ملی توقع دارم که به بازیکنان ما هم توجه کنند. 

درخواست روز

 رکورد فوق العاده »پپ«؛
 9 قهرمانی در ده فینال

اولین فینال فصــل فوتبال انگلیس امشــب 
برگــزار می شــود؛ جایی 
کــه در ورزشــگاه  
بــزرگ ومبلــی، 
ســیتی  منچستر
برابر آرسنال قرار 

خواهد گرفت.
گواردیــوال،  پــپ   
ســرمربی منچسترسیتی تا قبل 
از این فینال، رکورد بســیار خوبی را از خود بر 

جای گذاشته است.
 او از ۱۰ فینال خود در دنیای مربیگری توانسته 
۹ بار قهرمان شــود و تنها یک بار در فینال ها 
شکســت خورده اســت که آن هم برابر ژوزه 
مورینیو در فینــال جام حذفی  اســپانیا بود 
که رئال مادرید توانســت بارســا را در فینال 

شکست دهد.
گواردیوال درباره این اتفاق گفته: »قبل از بازی 
با آرسنال به این طور مسائل فکر نخواهم کرد 
 و تمام تمرکزم روی بازی برابر آرسنال است.«  
دو تیم منچسترسیتی و آرسنال به دلیل بازی 
در فینال جــام اتحادیه در لیــگ برتر فوتبال 

انگلیس بازی نخواهند داشت.

رکورد روز

برای کسی که قبال حرف های علی کریمی 
را زده بود؛

بقیه اداتو در میارن! 
این امیرخان قلعه نویی کال آدم جالبی اســت. تا 
کی روش حرف می زند و از چیزی انتقاد می کند، 
استاد می گوید: »من سال ها پیش همین حرف ها 

را زدم؛ اما کسی توجه نکرد.«
چهار روز بعد وقتی برانکــو نکته ای را می گوید، 
دوباره صدای امیر در می آید که: »من که ۱۰سال 
پیش همین را گفتم؛ اما کسی گوش نداد.«حاال 
هم که علی کریمی با اعتراضاتش شهر را به هم 
ریخته، دوباره قلعه نویی همان دیالوگ مشهور را 
به زبان آورده  فقط فرقش این است چون کریمی 
»اجنبی« نیست، قلعه نویی دیگر نمی تواند موی 
بور و چشــم آبی او را دلیل توجه رسانه ها به این 
چهره قلمداد کند.خالصه انــگار تنها حق گوی 
اورجینال تاریخ فوتبال ایران قلعه نویی اســت و 
بقیه دارند ادای او را در می آورند. خب برادر عزیز، 
وقتی مدام حرف می زنی و کسی گوش نمی کند، 

البد مشکلی هست؛ بی خیال شو!

40 میلیون هزینه اجاره ژنراتور 
برای باشگاه استقالل!

ســفر به عمان برای آبی ها بســیار پرهزینه بود. 
استقالل تهران در شــهر مسقط، پایتخت عمان 
میزبان تیم الهالل شد. ســفر به این کشور برای 
آبی ها هزینه بســیار زیادی داشــت. به گزارش 
روزنامه خبرورزشــی؛ عالوه بر هزینه چند برابر 
هتــل و اتوبوس و ... اســتقاللی ها یــک هزینه 

سنگین دیگر هم متحمل شدند.
 فدراسیون فوتبال عمان به باشگاه استقالل اعالم 
کرد از آنجا که احتمال برق رفتگی در طول بازی 
وجود دارد، باید ژنراتور برق اجاره کنند که هزینه 
آن 4۰ میلیون تومان بود! هزینه سنگین بازی در 
عمان باعث شده تا استقاللی ها شدیدا معترض 
باشند و از فدراسیون بخواهند تا در صورت تقابل 
دوباره با تیم های عربســتانی، کشــور دیگری 
 را بــه عنوان میزبــان به کنفدراســیون معرفی 

کنند.

 برگزاری جام جهانی ۲0۲۲ 
 در انگلیس یا آمریکا؟

رســانه های آلمانی مدعی شــده انــد میزبانی 
جام جهانی 2۰22 از قطر پس گرفته خواهد شد.

نشــریه آلمانی »فوکوس« گزارشــی را از پشت 
پرده های اعطای میزبانی جــام جهانی فوتبال 
در سال 2۰22 به کشور قطر منتشر کرده است 
و این گزارش در رســانه های عربستانی بازتاب 
گسترده ای داشــته اســت.روزنامه »الریاض« 
عربســتان در اینباره و به نقل از نشریه فوکوس 
نوشته است که قطر تهدید به پس گرفتن میزبانی 
جام جهانی شده است و از آمریکا و انگلستان به 
 عنوان گزینه های اصلی میزبانی به جای قطر یاد

 شده است.

در حاشیه

اونای امری:
 »نیمار« بیمار شده است

اونای امری، ســرمربی پاری سن ژرمن مدعی 
شــد که نیمــار دچار 
بیمــاری شــده و 
احتماال بــه دیدار 
مقابــل مارســی 

نخواهد رسید.
پاری ســن ژرمن در 
جدول لیگ فرانســه 
وضعیت بســیار خوبی دارد و توانسته جایگاه 
مستحکمی برای خود دســت و پا کند. با این 
حال دغدغه آنها چمپیونزلیگ و تقابل با رئال 
اســت که دیدار رفت را با نتیجه ۳-۱ شکست 
خوردند. حال امری مدعی شد که ستاره تیمش 
در این فصل، دچار بیماری شــده و احتماال به 

دیدار با مارسی نخواهد رسید.
او گفت:» نیمار بیمار است، امیدوارم امروز بازی 
کند. موضوع، مصدومیت نیست بلکه او سرما 
خورده و کمی تب دارد، مثل مشکلی که برای 

السانا دیارا پیش آمده بود.«

نقل قول روز

پیشخوان

3 امتیــاز عاشــقانه 
به حساب کریمی

توفان سپاهان و پیکان

میهمان نوازی با دو گل
منشــا: هنوز بهترین 

تیم ایرانیم

تدارک جشن قهرمانی

عنایتی برکنار شد

در  ریاضی  معجــزه 
فوتبال، عبور 8 از 10

فوتبال
منچستریونایتد - 

چلسی
ساعت 
17:45

شبکه  
ورزش

سویا - فوتبال
ساعتاتلتیکومادرید

23:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 

 6 اسفند

 با اصرار وزارت ورزش
 در فدراسیون تیرو کمان ماندم

 سرپرست فدراسیون تیروکمان در مورد ادامه مدیریتش در 
فدراسیون تیر و کمان به عنوان سرپرست و اینکه چرا وزارت 
ورزش گزینه دیگری را برای سرپرستی تعیین نکرد، توضیح 
داد. محمدعلی شجاعی با بیان اینکه شخصا تمایل زیادی به 
سرپرستی در فدراســیون تیر و کمان نداشتم، گفت: حتی 
دوبار به محل وزارت ورزش رفتم و مخالفــت خود را با این 
موضوع اعالم کرده و خواستار معرفی فرد دیگری به عنوان 
سرپرست فدراسیون شــدم؛ اما تشخیص وزارت ورزش این 
بودکه این مسئولیت بر عهده من باشــد و روی این موضوع 
هم اصرار داشت؛ البته که مسئوالن وزارت خانه دالیل خود را 

داشتند و دالیلشان درست هم بود.

قهرمان المپیک لندن:

این طال برای مسئوالن ما اهمیتی ندارد

 ســعید محمدپورکه  با توجه به مثبت شدن تست دوپینگ 
حریفانش، بعد از چهارســال مدال طــالی المپیک لندن 
در دســته ۹4 کیلوگرم وزنه برداری به او رســید در پاسخ 
به این پرســش که تکلیف ارســال حکم قهرمانــی و مدال 
طالی المپیک برایش مشــخص شده اســت یا خیر، گفت:  
االن یک سال گذشــته؛ اما خبری نشده اســت و به نظرم 
 IOC باید دیگــر خودمان پیگیــری کنیم و منتظــر خبر 

نباشیم.
محمدپورادامه داد: شاید چون مدت زیادی از المپیک لندن 
گذشته دیگر مدال آن برای مسئوالن ما اهمیتی ندارد یا چون 

باید جایزه اش را بدهند قضیه را پیگیری نمی کنند. 

 انصراف جودوکار ایرانی
 برای فرار از قرعه نحس

نماینده جــودوی ایران برای روبه رو نشــدن با نماینده رژیم 
صهیونیستی از گرنداسلم آلمان انصراف داد.  در دومین مرحله 
رقابت های جودوی گرند اســلم در سال 2۰۱8  ، نمایندگان 
کشورمان با انجام آیین قرعه کشی این رقابت ها حریفان خود را 
شناختند. بر اساس این گزارش؛ محمد مهدی بریمانلو در گام 
نخست باید به مصاف جودوکاری از ایاالت متحده آمریکا می 
رفت، با این حال این جودوکار با نظر خودش و مسئوالن تیم از 
حضور در این رقابت ها انصراف داد چون باید در دور بعدی طبق 
قرعه برابر رقیب اسراییلی قرار می گرفت. جالب اینکه نماینده 
آمریکا هم انصراف داد تا نماینده رژیم صهیونیستی به راحتی 

به مرحله بعدی صعود کند. 

هشتادوششــم، یکــی از بــا نزدیک شــدن بــه دربی 
انتخــاب داور ایــن داغ ترین بحث ها،بحث 

ابتدا، علیرضا فغانی مسابقه مهم است. در 
فوتبال کشورمان داور بیــن المللی 
احتمالــی جایی در بین گزینه های 
موعود بنیادی فر نداشت و صحبت از 
بــرای قضــاوت و مهدی ســیدعلی 

خبر ســفر رییس شهرآورد بود تا اینکه 
گوش رسید.فیفا بــه تهــران به 

با قطعی شدن سفر اینفانتینو به تهران، اعالم شد که او برای تماشای 
خواهــد شــد و این دربی در اســتادیوم آزادی حاضر 

نشســت. این اتفاق دیــدار را به نظــاره خواهد 
علیرضا فغانی برای سبب شــد تا بار دیگر نام 

شود.قضاوت در دربی مطرح 
قضاوت فغانــی در مقابل علت ایــن اتفاق هم 

فیفا  و افزایش احتمالی شانســش رییــس 
برای حضور در جام جهانی 2۰۱8 
روسیه عنوان شد. با این حال ممکن 
اســت همه چیز آنطور که مســئوالن 
کمیته داوران و خود فغانــی در نظر دارد، 

پیش نرود.
دربی غیرقابــل پیش بینی تهران، هرلحظه ظرفیت تبدیل شــدن 
به بحرانی بــزرگ را دارد. اگر از جو خاص و رعب آور روی ســکوها 
با حضور بیش از 8۰ هزار تماشــاگر بگذریم، بازی های اســتقالل و 
پرسپولیس هیچگاه خالی از تنش و درگیری نبوده است. نمونه اش 

هم دربی برگشت فصل قبل که اتفاقا خود فغانی هم 
برای چهارمین بار سوت آن را به صدا درآورد. دیداری پر تنش و 

جنجالی که عالوه بر 5 گل، کارت های زرد متعدد و یک کارت قرمز 
به خود دید یا حتی دیدار رفت همین فصل که به خاطر درگیری های 
متعدد داخل و کنار زمین، از دســت داور مسابقه خارج شد و شرایط 
دشواری پیدا کرد که نتیجه اش ۱۰ کارت زرد و اعتراضات بی پایان 

تیم ها به نحوه قضاوت داور بود.
حال اگر یکــی از همین موارد مرســوم در دربی، در مســابقه ای با 
قضاوت داور بین المللی فوتبال ایران و کاندیدای حضور جام جهانی 
و البته در حضور رییس فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا(اتفاق بیفتد 
و فغانی نتواند به نحو شایســته آنها را مدیریت کنــد، آنگاه فرصت 
درخشش در مقابل چشــمان اینفانتینو تبدیل به تهدیدی می شود 
 که ممکن اســت جایگاه فغانــی را در عرصه بین المللــی به خطر 

بیندازد.
دربی پیش رو برای فغانی)با فرض انتخاب او به عنوان داور( همانند 
یک شمشیر دو لبه است و ریسک باالیی دارد. فغانی با قضاوت نکردن 
در دربی چیزی را از دست نمی دهد؛ اما ممکن است عملکرد نامطمئن 

او در مقابل رییس فیفا، به اعتبار او خدشه وارد کند.

قضاوت فغانی در دربی؛ 

شمشیر دو لبه

ارم

ت وچه
روزهای بد به درنکته به نکته  با پیروزی پرگل سپاهان در هفته بیس

 
سمیه مصور 

ورزشگاه امام رضا )ع( برای طالیی پوشان نصف جهان خوش یمن بود و 
مدت ها ناکامی، این تیم توانست با کسب یک پیروزی پــس از 

دلچسب کام هوادارانش را شــیرین کند و با واریز ۳ 
امتیاز به حساب خود از منطقه ســقوط اندکی فاصله 
بگیرد. برد پر گل شاگردان منصور ابراهیم زاده در بازی 

روز جمعه نوید بخش روزهای خوب در هفته های 
باقی مانده از هفدهمین دوره لیگ برتر اســت 
تا طالیی پوشــان که این فصل نتوانسته اند 
عملکرد درخشانی را از خود در قالب یک 
مدعی به نمایش بگذارند با سروســامان 

بخشــیدن به وضعیت خــود در جدول رده 
بندی مرهمی بر دل هوداران پرشور این تیم 

بگذارند که در هیچ شرایطی از حمایت  این 
تیم دست نکشیدند.

بــازی بــا 
سیاه جامگان ســومین بازی سپاهان 

بود که منصور ابراهیــم زاده روی نیمکت  این تیم می 
نشست . ابراهیم زاده که به دنبال نتایج ضعیف این تیم و برکناری 

زالتکو کرانچار با پذیرفتن یک ریسک، سکان هدایت زردپوشان را به دست 
گرفت در اولین بازی در کسوت ســرمربیگری در تهران باید تیمش را به مصاف 

صدرنشین لیگ برتر می فرستاد که در آن بازی زرد پوشان نتوانستند کاری از پیش 
ببرند و با نتیجه دو بر صفر بازی را واگذار کردند. در بازی هفته بعد نیز اگر چه 
زردپوشان نمایش بهتری داشتند ولی در ورزشگاه نقش جهان به تساوی مقابل 
نفت تهران رضایت دادند تا تعطیلی دو هفته ای لیگ برتر فرصت مناسبی را 

برای ابراهیم زاده به وجود آورد تا بتواند تاکتیک های جدیدش را به 
بدنه تیم تزریق کرده وشاگردانش را برای رقابت با 

سیاه جامگان درمشهد آماده کند و سومین حضور او  
روی نیمکت سپاهان با برد همراه باشد.

غیبــت 
رســول نوید کیــا، جــالل علی 

محمدی و علی کریمی این فرصت را برای مدافع 
راست سپاهان ایجاد کرد تا بتواند در دیدار با سیاه جامگان در 

غیاب این بازیکنان با تجربه که به دلیل مصدومیت و محرومیت قادر 
به بازی نبودند، بازوبند کاپیتانی این تیم را بر بازو ببندد. 

حسن جعفری که بعد از چند فصل دوری در لیگ هفدهم فرصت حضور در 
سپاهان را یافته بود چندین بازی دیگر هم در این فصل کاپیتان این تیم 
بود ولی بازی خوب سپاهانی ها در این دیدار سبب شد تا این کاپیتانی 

با خوش یمنی همراه باشــد به خصوص اینکه موفق شد اولین 
پاس گل خود را هم در این بازی ثبت کند .

کسب سه امتیاز دیدار سپاهان با 
ســیاه جامگان در هفته بیست وچهارم سبب شد 

تا این تیم در این هفته به امتیاز 24 برسد و به طور موقت با 
دو پله صعود در رده یازدهم جــدول رده بندی قرار بگیرد. اگرچه 

پیروزی پر گل ســپاهانی در این دیدارباعث شد هفته بیست و چهارم 
برای طالیی پوشــان نصف جهان خوش یمن باشد ولی کسب 24 امتیاز 
در 24 بازی گواه عملکرد نه چندان رضایت بخــش آنها در این دوره از 
رقابت هاست؛یعنی طالیی پوشــان یک امتیاز به ازای هربازی کسب 

کردند که این گونه نتیجه گیری، شایسته پرافتخارترین تیم ادوار 
گذشته لیگ برتر نیست و با توجه به آنچه تا به حال رخ داده 

است، شــاید ضعیف ترین نتایج سپاهان در این 
دوره رقم بخورد.

پنجمین   
پیروزی تیم سپاهان  در این دوره 

از رقابت ها به بهترین پیروزی این تیم در این فصل 
نیز تبدیل شد تا زردپوشان اصفهان که در 2۳ دیدار گذشته 

خود  تنها 4 پیروزی به دســت آورده بودند و طی  هفته گذشــته 
نتوانسته بودند بردی کسب کنند در مشــهد با  5 گل از سد شاگردان 

رضا عنایتی بگذرند. شاگردان ابراهیم زاده نیمه اول را با سه گل به پایان 
رساندند و در نیمه دوم نیز 2 گل دیگر وارد دروازه سیاه جامگان کردند  تا 
بهترین پیروزی این تیم در این دوره از رقابت های لیگ برتر شکل بگیرد. 

بهترین نتیجه سپاهانی ها پیش از این دیدار به پیروزی ۳ برصفر این 
تیم مقابل تراکتوری سازی تبریز در ورزشگاه نقش جهان بر 

 می گردد که در آن زمان زالتکــو کرانچار  هدایت 
زرد پوشان را بر عهده داشت. 
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 شهروندان یک شهر دارای حق و حقوقی هستند که مدیریت شهری باید 
مدافع حقوق آنها باشد، اما با توجه به اینکه امروزه در شهر تخلفات زیادی 
همچون سدمعبر، رهاکردن خودروهای فرسوده در برخی از کوچه ها و 
معابر، نصب پالکاردهای رنگارنگ و ایجاد آلودگی های بصری در شهر، 
ساخت و سازهای خالف قانون، ساختمان های نیمه کاره رها شده، تکدی 
گری و دست فروشی و... مشاهده می شود، الزم است اداره کل پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شهرداری با پشتیبانی سایر ارگان ها به ویژه نیروی 
انتظامی و دســتگاه قضایی برای رفع تخلفات شهری اقدام کند. بیشتر 
تخلفات اشاره شــده به ویژه ســدمعبر، تکدی گری و دست فروشی در 
روزهای پایانی سال شدت می گیرد و در این میان کارشناسان معتقدند 
اگر مردم در پیشگیری از تخلفات شهری همکاری بیشتری با شهرداری 

داشته باشند، معضل های موجود در مدت زمان کمتری برچیده خواهد 
شد.

حسن محمدحسینی، مدیر کل پیشــگیری  ورفع تخلفات شهری در 
گفت وگو با قدس آن الین به  اقدامات این دستگاه در روزهای پایانی  اشاره 

کرد که گزیده ای از آن در ادامه می آید:
شتاب زندگی در اسفندماه بیشــتر به چشم می خورد و آمد و 
شدها در شهر زیاد می شود، در آستانه فرارسیدن سال جدید 

چه تمهیداتی را پیش بینی کرده اید؟
مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان به عنوان 
پلیس شهرداری خدمت رســانی می کند و مهم ترین آرمان ما داشتن 
شــهری بدون تخلف اســت.تعداد وظایفی که این اداره کل به صورت 

۲۴ساعته پیگیر انجام آنهاست، حدود ۳۰۰ وظیفه در ارتباط با شهر و 
شهروندان است؛ ازجمله تخلفات ساختمانی، تبلیغات غیرمجاز، مشاغل 
مزاحم، ساختمان های مخروبه رها شده، زمین های بایر، حفاری های غیر 
مجاز، تبلیغات نامناسب، سد معبر و جمع آوری خودروهای فرسوده رها 
شده در شهر. با توجه به سنتی که از قدیم در اصفهان بوده و جنب و جوش 
خاصی که مردم در روزهای پایانی ســال دارند و بیشتر به سمت بازارها 
می روند، از هفته اول اسفندماه در خصوص رفع سد معبر صنوف با رویکرد 
اطالع رسانی، اخطار و جمع آوری، همچنین طرح جمع آوری خودروهای 
دوره گرد، فرسوده، پاکسازی زمین های بایر، تعیین تکلیف ساختمان 
های ناایمن و مخروبه رها شده، طرح ساماندهی تابلوهای اصناف، بنرهای 
غیرمجاز و مواردی که زیبایی شهر را خدشه دار می کند، همچنین طرح 
پاکسازی معابر اصلی و فرعی از وجود مصالح ساختمانی رها شده، طرح 
هایی اجرا شده است. سعی داریم تا قبل از ورود مسافران نوروزی طرح 

های پیشگیری از تخلفات شهری را به اتمام برسانیم.
برای ساماندهی دست فروشانی که روزهای پایانی سال تردد 
خودروها در بعضی از خیابان های شهر  و حتی رفت و آمد عابران 

پیاده را مختل می کنند، چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
ازجملــه معضالتی که دست فروشــان به وجود می آورند، ســد معبر، 
ترافیک شــهری و اختالل در حمل و نقل و عبور و مرور عابران پیاده و 
عرضه کاالهای بعضا نامرغوب اســت که چهره بســیار زشتی را از شهر 
نمایان می سازد.از آنجا که دست فروشــان هزینه های مربوط به اجاره 
ملک، عوارض و مالیات نمی پردازند، کاالهای خود را با قیمتی پایین تر 
عرضه می کنند و این امر سبب استقبال شــهروندان از آنان می شود.

با توجه به اینکه در ایام پایانی سال، دســت فروشان به صورت حمل با 
دست یا بساط پهن کردن، فضایی را اشغال می کنند تا اجناس خود را 
بفروشند، شهرداری اولویت خود را پیشگیری قرار داده  و برای ساماندهی 
دست فروشان برنامه ای طوالنی مدت را مد نظر قرار داده است.با توجه 
به اینکه معضل فعالیت دست فروشان بیشــتر در مناطق ۳ و یک شهر 
اصفهان دیده می شود، شهرداری برای ساماندهی دست فروشان چند 
محل را برای فعالیت آنها در نظر گرفته تا بتوانند چند روز آخر ســال با 

انجام هماهنگی های الزم، در محل های مشخص شده  کار کنند.

وقتی تخلفات شهری در روزهای پایانی سال افزایش می یابد؛

مردم به کمک شهرداری بیایند

حمام شیخ بهایی به موزه تبدیل می شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

دستگیری اعضای باند انتشار 
چک پول های جعلی

دادستان عمومی و انقالب اصفهان از شناسایی 
و دستگیری اعضای یک باند چاپ و انتشار چک 

پول های تقلبی و جعلی خبر داد. 
حسن رحیمی دادستان اصفهان گفت: متهم 
اصلی این پرونده با همکاری سایر اعضا به جعل 
چک پول های پانصد هزار ریالی و مهر کردن آن 
با مهرهای جعلی بانک های مختلف در سطح 
اســتان اصفهان اقدام کرده و پس از شناسایی 
کارمندان متخلف در سیستم بانکی و نفوذ بر 
آنها، چک پول های جعلی را وارد سیستم بانکی 
می کرده است. دادستان اصفهان افزود: از ایادی 
نامبرده تاکنون بالغ بر هشــتصد میلیون ریال 
چک پول جعلی کشف شده است و تالش برای 
 کشف دستگاه چاپ چک پول های جعلی ادامه

 دارد. 
وی تاکید کرد: در این پرونده تاکنون چندین 
نفر از افرادی که با سردسته باند همکاری می 
کردند دستگیر شده اند و پس از تفهیم اتهام و 
صدور قرار تامین کیفری در بازداشــت به سر 

می برند. 

آغاز طرح سنجش میزان گاز 
»رادون« در اصفهان

رییس مرکز بهداشت اســتان اصفهان با اشاره 
به اجرای طرح سنجش میزان گاز »رادون« در 
منازل شــهری اصفهان و دیگر شهرستان های 
استان گفت: این طرح بر اساس دستور وزارت 
بهداشت پس از نیازسنجی های صورت گرفته 
در بیش از دو هزار منزل مســکونی در استان 

اصفهان در حال اجراست.
کمال حیدری بــا بیان اینکــه در حال حاضر 
ســنجش گاز رادون در قالب طرح پژوهشــی 
انجام می شود، تصریح کرد: هنوز نمی توان در 
خصوص میزان شــیوع این گاز و منطقه بندی 
خطرپذیری این آالینــده محیطی اظهار نظر 

کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه نصب تجهیزات سنجش گاز رادون 
در منازل شهروندان استان اصفهان و با موافقت 
ساکنان این منازل انجام شده است، افزود: نتایج 
این طرح پس از شش ماه اعالم خواهد شد.وی 
با بیان اینکه گاز رادون اصوال در طبقات نزدیک 
سطح زمین تجمع دارد، گفت: این گاز از مصالح 

ساختمانی، خاک و شن متساعد می شود.
حیدری با بیان اینکه میزان این گاز در محیط، 
بســته به فصل، میزان حرارت دما و وضعیت 
فیزیکی محل در نقاط مختلف، متغیر اســت، 
تصریح کرد: بر این اساس بازه زمانی شش ماهه 
برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است 

تا اطالعات دقیق تری داشته باشیم.

برگزاری روز جهانی آینده 
در دانشگاه اصفهان

به مناســبت گرامیداشــت روز جهانی آینده، 
نشست علمی با محوریت آینده شغلی با حضور 
استارت آپ های اســتان اصفهان، شنبه 1۲ 
اســفند ماه، در محل تاالر پیامبر اعظم )ص( 

دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.
در این نشســت علمی محســن طاهری عضو 
هیئــت علمی گــروه آینده پژوهی دانشــگاه 
اصفهان با موضوع »مهارت-های آینده ســاز؛ 
امروز بــه کودکان مان چــه بیاموزیم«؛ وحید 
وحیدی مطلــق دبیرکل فدراســیون جهانی 
آینده پژوهی با موضوع »آینده پژوهی آموزش، 
کار و اشــتغال در ۳۰ ســال بعد«؛ محســن 
کریمیــان مدیرعامل شــرکت دانــش بنیان 
رویشگر با موضوع »ثروت آفرینی دانش بنیان 
در بحران اقتصــادی«؛ محمدمهدی حیدری 
کارآفرین در حوزه فناوری های پیشــرفته با 
موضوع »فناوری پیشرفته از ایده تا بازار« و سید 
یاسر معین الدینی، مربی ایجاد و توسعه کسب 
و کارهای نوپا با موضوع »شغل آینده، فرهنگ 
کارآفرینی مردمی و کسب و کارهای نوپا« به 

ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. 

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي استان:

نرخ بیکاري اصفهان در پاییز 
امسال به 13/7درصد رسید

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
استان اصفهان، از تداوم روند کاهشي نرخ بیکاري 
این اســتان در پاییز امســال خبر داد و گفت: نرخ 
بیکاري در پاییز امســال به 1۳/7درصد رســید.

محمد رضا لعلي افزود: نرخ بیکاري استان اصفهان 
در پاییزامسال در مقایسه با فصل بهار و تابستان به 

ترتیب ۲/۴و ۰/۳ واحد کاهش نشان مي دهد.
وي اظهار کرد: متوسط نرخ بیکاري سه فصل اول 
امسال حدود 1۴/6درصد است که در مقایسه با سه 
فصل نخست پارســال که حدود 15/۳درصد بود، 
۰/7درصد کاهــش یافته اســت.لعلي تاکید کرد: 
متوسط نرخ مشارکت اقتصادي استان نیز در سه 
فصل اول سال جاري در مقایسه با دوره مشابه سال 
95 حدود 1/1درصد افزایش یافته است.به گزارش 
ایرنا، نرخ بیکاري استان اصفهان در تابستان سال 
جاري به 1۴ درصد رسید که در مقایسه با تابستان 
سال گذشته حدود ۳/۴درصد کاهش یافت. میانگین 
نرخ بیکاري در کشــور حدود 11/5درصد اســت.

کارشناسان، باال بودن نرخ مهاجرت وخشکسالي 
یک دهه گذشــته را از جمله دالیــل باالتر بودن 
نرخ بیکاري اســتان اصفهان در مقایسه با متوسط 

کشوري مي دانند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
خشکسالی و مهاجرت؛ دو عامل 

اصلی بیکاری در اصفهان
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
با اشــاره به گزارش عملکرد این استان در تحقق 
برنامه های اشــتغال زایی اظهار کرد: تعهد استان 
اصفهان برای اشــتغال زایی در قالب طرح اشتغال 
فراگیر و ســایر برنامه های جدید، حدود 9۰ هزار 
شغل است که تا کنون حدود 5۰ درصد آن تحقق 
یافته اســت.  محســن نیرومند افــزود: از میزان 
اشتغال زایی تحقق یافته در استان اصفهان تاکنون 
حدود ۳۳ هزار شغل در ســامانه ای که به منظور 
رصد این برنامه ها طراحی شده، ثبت شده و مابقی 

اطالعات در حال تکمیل شدن است. 
وی با تاکید بر اهمیت اشــتغال زایی در اســتان 
اصفهان گفت: نرخ بیکاری در اســتان در تابستان 
95 حدود 17/۴درصد بود اما با تالش های صورت 
گرفته این نرخ در تابستان سال جاری ۳/۴درصد 
کاهش یافــت و به 1۴ درصد رســید؛ با این وجود 
هنوز ۲/5درصد از میانگین نرخ بیکاری در کشور، 

باالتر است. 
وی از جمله دالیل باال بودن نــرخ بیکاری در این 
اســتان را باال بودن نــرخ مهاجــرت و همچنین 

خشکسالی عنوان کرد.

انتقاد مدیر راهداری استان از مدیریت 
20روزه سفرهای نوروزی؛

بیشترین تصادفات در این بازه 
زمانی رخ می دهد

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان در نشست کمیته امور حمل ونقل و مدیریت 
راه ها، اظهار کرد: هر ساله با تبلیغات گسترده ای که 
در کشور صورت می گیرد، تنها ۲۰ روز قبل از نوروز 
به موضوع ســفرهای نوروزی پرداخته می شود که 
این امر به ســیل انبوه و عظیم ترافیک در این ایام 
می انجامد. فرزاد دادخواه با انتقاد از مدیریت ۲۰روزه 
سفر در طول سال، افزود: وقتی سفر برای مدت تنها 
۲۰ روز مدیریت می شود، این امر باعث تردد بسیار 
در این بازه زمانی خواهد شد که متاسفانه به افزایش 
تصادفات و خسارات منجر می شــود.وی با تاکید 
بر اینکه حجم انبوه وســایل نقلیه شخصی سرعت 
تردد در برخی محورها را کند می کند، تصریح کرد: 
محور دلیجان -آباده از تردد بسیاری در ایام نوروز 
برخوردار است؛ به طوری که میانگین سرعت در این 

محور به 5۰  تا 6۰ کیلومتر می رسد.

»بیکاری به دنبال بی آبی چالش بزرگی اســت«؛ 
»کشاورزان ممر درآمدی ندارند«. اولی را »محسن 
مهرعلیزاده« اســتاندار اصفهان گفته و دومی را 
»حمیدرضــا فوالدگر« نماینده اســتان اصفهان. 
فحوای کالم هر دو از یک جنس اســت: تاکید بر 
گسترش بیکاری و ازدیاد فقر در میان کشاورزان 
اصفهانی، آن هم در اســتانی که 569 هزار هکتار 
زمین کشاورزی دارد؛ چیزی معادل 5.۲ درصد از 
کل اراضی کشاورزی ایران. مطابق آمار »سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان« 15۸ هزار و 
71۴ نفر معادل 11/۳شــاغالن اســتان به کشت 
محصوالت زراعــی و محصوالت باغی مشــغول 
هستند. طبعا بی آبی هم معیشــت آنها را تهدید 
می کند و هم کارگرانی کــه روی صنایع تبدیلی 
و تکمیلی کشــاورزی کار می کنند. شــرِق نصِف 
جهان نقطه  آغاز بحران است؛ یعنی درست جایی 
که رودخانه زاینده رود در باالدســت کم آب و در 
پایین دست بی آب واقع شده است. اکثر زمین های 
کشاورزی هم حول »زنده رود« شکل گرفته اند اما 

با خشک شدن بزرگ ترین رودخانه فالت مرکزی 
ایران و انتقال آب به دل کویر در یزد، قم و... برای 
احیای صنایع آب بر، دیگر امرار معاش به وســیله 
این زمین ها مانند گذشــته های نــه چندان دور 
ممکن نیست.برای درک بهتر نگرانی های معیشتی 
کشاورزان باید به سال 1۳91 بازگردیم؛ سالی که 
کشاورزان اصفهانی برای رساندن صدای اعتراض 
خود به گوش مسئوالن وزارت نیرو دست به تجمع 
زدند و درگیری هایی میــان آنها و نیروی انتظامی 
پیش آمد. با این حال در تمام این سال ها از آالم و 
مصیبت های کشاورزان اصفهانی چیزی کم نشد؛ 
چراکه حفر چاه  های غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی 
و تبدیل آنها به زمین های کشاورزی، کاهش سطح 
بارش باران )یک و نیم میلی متر در ســال 96( و 
انتقال آب برای ممکن ساختن ادامه فعالیت صنایع 

سنگین مستقر در کویر، همچنان ادامه یافت.
آخرین دست از تجمعات کشاورزان اصفهانی دی 
ماه سال جاری برگزار شــد. آنها 1۰۰ دستگاه از 
تراکتورهای خود را در کنار جاده ها مستقر کردند و 
در همانجا چادر زدند و خواهان دریافت حقابه های 
خود شدند. کشاورزان شرق اصفهان دو کشت سهم 
آب دارند اما حاال شرایط به گونه ای شده که به یک 
کشــت ســهم آب در پاییز قناعت کرده اند. با این 
حال مسئوالن »نظام صنفی کشاورزان شهرستان 
اصفهان« اعالم کرده اند: »پاییز امسال هم آبی برای 

کشت به کشاورزان اختصاص داده نشده است.«
    دولت ها سال هاست که حقابه کشاورزان اصفهان 
را به رسمیت نمی شناسند؛ تا آنجا که معترضانی 
که به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس »ممر 
درآمدی ندارند« به رسانه ها می گویند: »نان شب 

نداریم«؛ »چرا بــه داد ما نمی رســند؟«؛ »مردم 
گشنن، درد دلشون رو به کی بگن؟«؛ »این عدله، 
این عدالته؟« و... . با این حال دولت یازدهم و حاال 
دولت دوازدهم انحرافی از مســیر سیاســت های 
نادرست آبی دولت های نهم و دهم و هفتم و هشتم 
نداشــته اند و حتی با شــدت و حدت بیشتری به 
انتقال آب زاینده رود اقدام کرده اند؛ لذا در ماه های 
آینده و همزمان با آغاز فصل کشت بهاره، شاهد دور 
جدیدی از اعتراضات معیشتی کشاورزان اصفهانی 
خواهیم بود؛ چنان که مهدی بصیری )عضو کمیته 
آب اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اصفهان(، بهمن ماه امسال درباره مشکالت پیش 
روی کشــاورزان در فصل بهار سال 97 گفته بود: 
»طبق آخرین برآوردهای صــورت گرفته، امکان 
واگذاری آب برای کشــت بهاره کشاورزان شرق 
وجود ندارد. باید توجه داشــت که مسئوالن هنوز 
برای حل مشکالت کشاورزان شرق ورود نکرده اند 
و این امر، معضلی بــزرگ را در آینــده به همراه 

خواهد داشت.«

تغییری در سیاست های آبی دولت در حل بحران خشکی زاینده رود دیده نمی شود؛

اعتراضات جدیدی در راه است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان اصفهان با اشاره به حمام شیخ بهایی اظهار داشت: 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، حمام شیخ بهایی با 
یک کاربری فرهنگی، به نوعی موزه معرفی شیخ بهایی 

و آثار وی تبدیل می شود.
فریدون اللهیاری افزود: برای حمام شیخ بهایی سرمایه گذارانی داشتیم و قرار بود طرح های فرهنگی را 
برگزار  و همچنین حمام را احیا کنند. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت:  اما هنگامی که در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی مطرح شد، نظر نهایی شورای فنی با توجه 

به مقامی که شیخ بهایی دارد، قرار شد این بنا در تملک میراث فرهنگی قرار گیرد.
وی بیان کرد: کاربری پیشنهادی این بود که این بنا کاربری فرهنگی و موزه ای در مورد شیخ بهایی باشد 

و با موزه حمام علی قلی آقا تفاوت دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در جلسه 
ستاد هماهنگی خدمات سفر استان اصفهان اظهار کرد: 
پارکینگ های عمومی مرکز شهر در ایام نوروز به صورت 
۲۴ ســاعته فعالیت می کنند و پذیرای مسافرانی هستند 
که ماشین خود را شبانه در پارکینگ قرار می دهند و روز 

بعد تحویل می گیرند، همچنین همه پارکینگ های عمومی مرکز شهر شمارشگر ظرفیت پارکینگ دارند.
علیرضا صلواتی با اشاره به تکمیل مسیر فعلی مترو اصفهان برای نوروز افزود: راه اندازی مسیر قطار شهری از 
۲5 اسفند که نقطه اتصالی از پایانه کاوه تا پایانه صفه اســت نیز رفت و آمد را برای مسافران نوروزی تسهیل 
خواهد کرد؛ همچنین در ایام نوروز سال 97 مسافران در اصفهان امکان استفاده از خدمات اینترنت بی سیم 
رایگان تا ۲ ساعت را در پایانه های اصفهان خواهند داشت.وی گفت: برای نوروز، پیاده راه چهارباغ نیز در محور 

شرقی تکمیل می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان:

حمام شیخ بهایی به 
موزه تبدیل می شود

معاون حمل و نقل شهرداری 
اصفهان خبر داد:

ارائه اینترنت بی سیم 
رایگان در پایانه ها

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی»ســالم اصفهان« اظهار کرد: 
پایان این هفته شــاهد برگزاری نود و پنجمین نشست شهرداران 
کالن شهرهای کشور در اصفهان هســتیم، در دوره پنجم و دوره 
کنونی شورای اسالمی شهر این سومین دوره از سلسله نشست های 
شــهرداران کالن شهرهاســت.قدرت ا... نوروزی اظهار امیدواری 
کرد: در این ســری از سلسله نشست شــهرداران کالن شهرها در 
مورد بودجه ســال 97 کل کشــور مربوط به شهرسازی، وظایف 

مدیریت شهری، اصالح قانون شهرداری ها و درآمدهای پایدار بحث 
و گفت وگو کنیم و نتیجه مطلوبی را برای آینده شهر اصفهان رقم 
بزنیم.وی به پنجم اســفندماه روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین 
طوسی و روز مهندس اشــاره کرد و ادامه داد: به تمام کسانی که 
برای آسایش، رفاه و ارائه خدمات بهتر به مردم در تالش هستند، 
تشکر می کنم، زیرا آبادانی شهر، مدیون تالش شبانه روزی آنهاست.

شهردار اصفهان در ادامه هفت اسفندماه، روز وکیل مدافع را تبریک 

گفت و اظهار کرد: وکالی مدافع حق، مورد وثوق مردم هستند و در 
سختی ها و گرفتاری ها، با تجربه، تخصص و تعهدی که دارند مردم 
نیازمند به خدمتشان را یاری می کنند، امیدواریم شاهد روزی باشیم 
که تمامی امور مربوط به دادگاه ها و مســائل مربوط به قراردادها و 
مسائلی که به نوعی نیاز به تجربه و دانش حقوقی دارد، با مشورت 
این گروه انجام شود تا به خاطر نداشتن آشنایی با مسائل حقوقی 

شاهد اختالفات در جامعه نباشیم.

نوروزی خبر داد:
اصفهان؛ میزبان نود و پنجمین نشست شهرداران کالن شهرها

خیابان های اصفهان و محله های آن هر کدام نامی با خود دارند که اگر در مورد 
آن تحقیق کنیم به نکات جالبی از وجه نامگذاری آن برمی خوریم؛ نام هایی 

که هر کدام در دل خود داستان ها و روایت هایی دارند.
یکی از آنها چهار راه نقاشی اصفهان است که در سال ۸1 به عنوان یکی از آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده است. اینکه چرا نام این چهار راه »نقاشی« است و 
دلیل این نامگذاری چه بوده، سوالی است که پیدا کردن جواب آن سبب شد 

به کارشناسان تاریخ و میراث فرهنگی مراجعه کنیم.
البته نام اصلی آن در قدیم چهار راه نبوده بلکه »چهار سوق« بوده، درواقع 
اصل این کلمه چهارسوق است که از دو جزء »چهار« )عدد ترتیبی( فارسی 

و »ســوق« عربی به مفهوم بازار ترکیب شده اســت و در تلفظ محلی کلمه 
چهار، سایش یافته و حرف »ق« از کلمه سوق نیز ساقط گشته و »چارسو« 

گفته می شود.
چارسو میدانی است که چهاربازار، یعنی محل کسب و کار و خرید و فروش به 
آن متصل می شود. این میادین معموال سقفی گنبدی دارند. اما ۴ بازار متصل 

به آن، خیلی طوالنی نیست و وسعت چندانی ندارد.
 در اصفهان نیز از این گونه چارســوها در بازار به وفور یافت می شود، اغلب 
چارسوها در خیابان های اصلی شهر قربانی مدرنیته خیابان کشی و وسعت آن 

شده و یا تخریب شده اند یا اینکه تنها نامی از آنها باقی مانده است.

مردمی که در این خیابان زندگی می کردنــد اطالعی از وجه نامگذاری این 
خیابان نداشتند، حتی با وجود اینکه از پیشکسوتان و افراد قدیمی این محل 

نیز موضوع را جویا شدیم اما آگاهی درستی در مورد این چهار راه نداشتند؛
اگر چه به گفته کارشناسان، در قدیم تصاویر زیبایی روی کاشی های مرغوب 
این چهار راه نقاشی شده بوده که در آن عکس سالطین و پهلوانان معروف 
به تصویر کشیده بوده است. می گویند این چهارسو چندین بار مرمت شده 
است و از آنجا که رکن الملک نایب الحکومه اصفهان آن را مرمت نموده به نام 

»چهارسوی رکن الملک« نیز شهرت دارد.
از علیرضا جعفری زند کارشناس میراث فرهنگی مسئله را جویا شدیم، وی به 

تسنیم گفت: این محل چهارسوی گنبد داری بوده به نام »چهارسو نقاشی« 
که در تعریض این خیابان تخریب می شود. روی این چهار سو گنبدی بوده 
که نقاشی های زیبایی داشته است اما االن اثری از آن نیست.  وی افزود: به 
نظر می رسد تصاویر، نقاشی هایی از شــاهنامه بوده که در واقع جنگ های 
شــاهنامه ای در آنجا به تصویر کشیده شــده بوده است.کارشناس میراث 
فرهنگی  بیان کرد: دقیقا نمی دانیم این چارسو مربوط به چه زمانی است زیرا 
اثری از آن نمانده. بعضی های می گویند چارسو مربوط به دوره قاجار بوده؛ 
بعضی ها معتقدند سقف چهار سو مربوط به دوره صفویه است که پس از آن 

در دوره قاجار نقاشی شده است.

چگونه چارسوق نصف جهان نام »نقاشی« به خود گرفت

کارشناسان 
معتقدند اگر مردم در 
پیشگیری از تخلفات 

شهری همکاری 
بیشتری با شهرداری 

داشته باشند، 
معضل های موجود 

در مدت زمان کمتری 
برچیده خواهد شد
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پیامبر اکر م صلی ا... علیه و آله :
 صدقه بال را برطرف می  کند و موثرترین داروست.قضاى حتمی را

 برمی  گرداند و درد و بیمارى  ها را چیزى جز صدقه از بین نمی  برد.
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دکتر »ماگدالنا بتلز« سه فرزند خردسال دارد؛ 
یک پسر شش ســاله و دو پسر دوقلوی شیطان 
که به تازگی چهار ســاله شــده اند. او نویسنده 
پرکاری اســت و مدام برای کارهای عام المنفعه 
هم داوطلب می شود. دوستان »ماگدالنا« معموال 
در مواجهه با او می پرسند: »چطور این همه کار 
می کنی؟« یا »چطور این همه کار را باهم انجام 
می دهی؟«برنامه  کاری »ماگدالنا« حسابی پر 
است، با این  حال استرســی ندارد و بیش از حد 
هم کار نمی کند. او خودش معتقد اســت همه 
این کارها را با استفاده از مهارت مدیریت زمان 
انجام می دهد؛ البته این مهارت را یک شــبه به 
دست نیاورده اســت. خودش می گوید: مدت ها 
طول کشیده، مطالعه کرده و نسبت به استفاده 
درست از زمان آگاهی یافته تا باالخره توانسته راه 
سازمان یافته ، عملی و آسان تری برای مدیریت 
زمان بیابد.دکتر »ماگدالنــا بتلز« در این مقاله 
توصیه هایی را مطرح می کند تا والدین پرمشغله 
بتوانند با اســتفاده از آنها استفاده  بهینه تری از 
زمان خود داشــته باشــند و متعاقب آن، وقت 

بیشتری را با خانواده  خود بگذرانند.
۱. سلســله مراتب اهمیت کارهایتان را 

بدانید
چه چیزی در زندگی  برایتان مهم تر است؟ اولویت 
شما چیســت؟ باید تصمیم بگیرید مهم ترین 
چیز در زندگی تان چیســت؟ تعیین کنید چه 
چیزی در زندگــی برایتــان ارزش زیادی دارد 
تا بتوانیــد تعهدات خــود را در زندگی در قبال 
خود و خانواده درجه بندی کنید. وقتی فرصتی 
برای ثبت نام در فالن فعالیت والدین در مدرسه 
بچه ها، فعالیتی گروهی یا دیگر کارهای داوطلبانه 
ایجاد می شود، ابتدا باید ببینید آیا این فعالیت با 
ارزش ها و اولویت های شما مطابقت دارد یا خیر؟ 
همین طور باید ارزیابی کنید آیا این فعالیت، شما 
را از فعالیت های دیگری که با ارزش ها، تعهدات 
و اولویت هایتان منطبق هستند، دور خواهد کرد 
یا خیر؟وقتی به فعالیتی جواب »بله« می دهید، 
درواقع به فعالیت دیگری »نه« می گویید، چون 
نمی توانید همه کارها را باهم انجام دهید.ابتدا 
باید ببینید چه چیــزی در زندگی تان اولویت 
 و ارزش باالتــری دارد؛تا بتوانیــد بهتر تصمیم

 بگیرید.

مهارت زندگی

 ترفند های مدیریت زمان
 برای والدین پرمشغله

 وام دادن به افراد محتاج از آثار سخاوت است از آنجایی که مشکالت 
مردم محروم متعدد است، گاهی به اندک چیزی گرفتاریشان آسان 
می شود که رعایت و توجه به آنان الزم است. قرض به برادر دینی از 
صدقه دادن باالتر اســت، پس اهمیت قرض دادن ازاین نکته دقیق 
معلوم می شــود تا افراد جامعه به ربا و ســود گرفتن مبتال نشوند. 
خداوند روزی قرض دهنده را زیاد و بر مکارم اخالق او می افزاید . اگر 
کسی کوتاهی و تقصیر در قرض دادن کند با اینکه قدرت آن را دارد 

خودش به فقر مبتال شود.
ابو دحداح

چون آیه »کیست که خدا را وام دهد تا خدا بر او اضافه و زیادکند« 
نازل شد، ابودحداح گفت: یا رسول ا... فدایت شوم، خداوند از ما قرض 
خواسته است و حال آنکه او غنی است؟ فرمود: آری می خواهد بدان 
سبب شما را داخل بهشت گرداند. عرض کرد: اگر من به خدای خود 
قرض دهم تو ضامن بهشت می شــوی؟ فرمود: آری، هرکه خدا را 
قرض دهد، در بهشــت خداوند او را عوض دهد. گفت: همسر  من 
ام دحداح هم با من در بهشت باشد؟ فرمود: آری. عرض کرد: دخترم 
هم با من در بهشــت باشــد؟ فرمود: آری، عرض کرد: دست به من 
بده به همین فرمایش که فرمودی! پیامبر )ص( دســت به او دادند. 
عرض کرد: مرا دو بوستان است هر دو را به خدا قرض دادم و مرا جز 
این دو باغ نیست! پیامبر )ص( فرمودند: یکی را برای خود نگاهدار 
و یکی را قرض بده. گفت: گواه می گیرم تو را که رســول خدایی که 
بهترین این دو بوســتان را به خدا قرض دادم و در آن بوستان شش 

صد درخت خرما 
بود. پیامبر)ص( 
فرمود: خــدا تو 
را بر آن، بهشــت 
عوض داد. بعد از 
ماجار ابودحداح 
نزد زوجــه اش 

رفت و واقعه را گفــت، آن زن هم گفت: خدا مبــارک کند بر آنچه 
خریدی.

باغ 
کاغذی

چاپ نخست کتاب »پدر حضانتی« اثر» دیدیه ون کوالرت«                
ترجمه» بنفشه فریس آبادی« را نشر»چشمه« چاپ کرده است. 
دیدیه ون کوالرت )1960( یکی از توانمندترین رمان نویسان 

امروز فرانسه است.
 او در نیس به دنیا آمده و در بیست و دوسالگی اولین رمانش را 
منتشر کرده و سال 1994 جایزه  گنکور را هم به دست آورده 
است.یکی از مؤلفه های تاثیرگذار و متناقض زندگی ون کوالرت 
»پدر«ش است که دست مایه  رمان پدر حضانتی شده و آن را به 

اثری اتوبیوگرافیک تبدیل کرده است.
رمان پدر حضانتی اولین بار سال 2007 منتشر شد و شگفتی 
منتقدان فرانسوی را برانگیخت. این رمان روایتی است خطاب 
به پدر در بســتر مرگ و مرور گذشته، روایتی که درس عشق، 
نفرت و راز حرف اول را می زند و »ون کوالرت« چنان کالژی از 
پدرش می سازد که همراه با وامی که نویسنده از تاریخ فرانسه  
میانه  قرن بیستم گرفته است، تاثیر عمیق روایی و احساسی اش 

تا مدت ها باقی می ماند. 

پدِر حضانتی  قرض

 امروز بیشـتر خبرهـا دربـاره جرم و جنایت و فسـاد اسـت. 
ایـن داسـتان های آزاردهنـده بـه علـت پوشـش دائمـی 
شـبکه های اجتماعـی و چرخه هـای خبـری شـبانه روزی 
رسـانه ها، بیشـتر هـم احسـاس می شـوند. باوجـود حجم 
زیـاد خبر هـای منفـی در جهـان، بـه راحتـی می تـوان از 
زندگی ناامید و خسـته شـد. اگرچه ابرقهرمانان واقعا وجود 
ندارند؛ امـا ماجرا هایی کـه در این مطلب می خوانید نشـان 
می دهـد کـه مهربانـی و بخشـندگی زیـاد یک فـرد چقدر 

می توانـد روی اطرافیانـش تاثیـر مثبت بگـذارد.
بنـی: سـاکنان شـهر سـالم در اورگان، سـال ها 
اسـکناس های ۱۰۰ دالری پیـدا می کردنـد کـه همـه جـا 
پنهـان شـده بـود. هـر اسـکناس امضایـی بـا نـام »بنـی« 
داشـت، اما این نـام واقعی شـخص نیکـوکار و بشردوسـت 
اسـرارآمیز نبـود. سـاکنان شهر،اسـکناس های بنـی را هر 
جایی می توانسـتند پیـدا کننـد، از کالسـکه بچه تا پشـت 
پنجره ماشـین یـا حتی کیسـه خـواب افـراد بـی خانمان. 

بنی حـدود ۵۰۰۰۰ دالر به مـردم کمک کرد. در بسـیاری 
مـوارد ایـن اسـکناس های ۱۰۰ دالری زمانـی ظاهـر 

می شدند که افراد ناامیدانه به پول نیاز داشتند.
سـخاوتمندی بنـی الهـام بخـش کل شـهر شـد و برخـی 
افـراد هـم کار او را دنبـال کردنـد. بسـیاری از اشـخاص 
خوش شانسـی کـه اسـکناس های بنـی را پیـدا می کردند 
ولی واقعـا بـه آن نیـاز نداشـتند، اسـکناس ها را بـه خیریه 
می دادنـد یـا در جیـب افـراد دیگـر می گذاشـتند. هرچند 
اقدام اهداکننده واقعی یک راز اسـت؛ اما کارش به سـرعت 
به سـنت شـهر تبدیـل شـد و مـدت زیـادی ادامـه یافت. 

با کسانی که انسانیت را معنا بخشیده اند، آشنا شوید
دانستنی ها

حرف حساب

آنچه مرگ را ترسناک می کند
آنچه درباره مرگ ترسناک تر است، فقدان آینده 
نیست، بلکه فقدان گذشــته است. در واقع عمل 
فراموشی شکلی از مرگ است که پیوسته در دل 

زندگی حضور دارد.

»خیره به خورشید«
اروین یالوم

رمز عبور وای فای جهانی فاش شد!

رییس شرکت اسپیس ایکس، در یک شوخی در توییتر، رمز عبور برای 
دسترسی به شبکه جهانی Wi-Fi را به اشتراک گذاشت.

ایالن ماسک در تویتر خود نوشت: »به کسی نگویید؛ اما رمز عبور وای 
فای جهانی کلمه »martians« )مریخ( است«.کاربران توییتر نیز به 
مزاح به شوخی ماسک پاسخ داده اند. کارلوس مارکز، یکی از کاربران 
توییتر در این خصوص می نویسد: »من این رمز را همانند یک راز در 
سینه ام نگه خواهم داشت.« کاربر دیگری می گوید: »متاسفانه، من 

از پلوتون هستم«.
 ایالن ماسک، مدیرعامل و مدیرفنی در اسپیس اکس و مدیرعامل و 
طراح محصول در تســال موتورز، در توییتر خود فیلمی از پخش زنده 
حضور خودروی تسال در مدار زمین را منتشر کرد. این خودرو پیش 
از این توسط موشک 
فالکون هوی به فضا 
پرتاب شده بود و هم 
اکنون ناسا این خودرو 
را به صورت رسمی به 
عنوان فضینه فضایی 

ثبت کرد.

جدول شماره 2365

 افقی
۱-  قانون ها - 879 طرح اشتغال زا در این استان 

به تصویب رسید
2-  مالزم شدن با کسي - استعداد

3- بوي رطوبت - پایه - واســطه گر در معامالت 
تجاري - نوعي باالپوش

4- هوس باردار - مخزن االسرار - پیش - گشادگي 
میان دو کوه

۵- بوي تعفن - خاک - مساعدت
6-  اقتصاددان انگلیســي متولد ۱772 میالدي 
و صاحب کتاب »درباره اصول اقتصاد سیاســي و 
مالیات« که در سال ۱8۱7 منتشر شد - پدر بزرگ

7- کافــي - لطیــف - شــیمي کربــن - از 
هفت سین هاي سفره نوروزي

8- فرزند دختر - لحظه اي - عضو پرکار بدن
9- خوراک روزانه به مقدار معین براي هر فرد - از 
انواع تقسیم بندي هاي اقتصاد - پسوند آلودگي - 

حرف صریح
۱۰- پرزهاي مخمل - مرکز ایالت شــیکاگو در 

شمال ایاالت متحده
۱۱- مناجات - عصاره - گندم سود

۱2- ایوان زیرطاقي - واحد سنجش و شمارش و 
اندازه گیري ارزش کاال - نوع سنبل طیب کوهي 

- پادشاهان

۱3- عریان - شک و گمان - گرفتني از هوا - صفیر 
فرانسوي

۱4- مادر اندر - اخوت
۱۵- مدیر بازاریابي  جهاني شرکت »هولت پاکارد« 
آمریکا - تولید پسته این استان امسال با افزایش 

۵۰درصدي روبه رو بوده است.
عمودی

۱- مهم ترین قانون کوتــاه مدت براي اقتصاد هر 
کشور - به طور خالص

2- بخشي از یک ایالت شــامل یک شهر و توابع 
آن - کریم و بخشــنده - از مهم ترین محصوالت 

صادراتي ایران
3- اسب ترکي - زشــت - از کشورهاي همسایه 

که بســیار مورد نظر ایران خودرو براي صادرات 
محصوالت خود است - منقار کوتاه

4- الغر - پول قدرتمند آســیایي - غرش مهیب 
جانور درنده - صد و یازده

۵- ناامیدي - خودمدار - تنگاتنگ - شیره انگور 
یا خرما

6- اثر رطوبت - نوعي نمایشــنامه - آب شــور و 
پرنمک

7- واحد پول آمریــکا - عالمت تجاري روي کاال 
- رهبر گروه

8- میوه نارس - بدسگال - بخشي از گیاه و درخت
9- داستان بلند - سرپرست - نوبت کار

۱۰- کشــوري در آســیا که معامالت بورس در 
این کشور بسیار با ایران سنخیت دارد - قدرت و 

توان - حرف همراهي
۱۱- نام آذري - غــذاي مرغ - یکبــاره - نوعي 

بیماري پوستي
۱2- نگاه کن - یار رامیــن - مخفف کاه - مظهر 

سردرگمي
۱3- از ضمایر انگلیسي - عایدي از کار - حلقوم 

- روستا و قریه
۱4- ناشنوایي - از شهرهاي مهم آلمان - جوجه 

تیغي
۱۵- دانه وسط میوه - اولین بانک خصوصي ایران.
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ماجرای اعتیاد عجیب دختر اوتیسمی 

به نظر می رسد همگام با پیشرفت علم پزشکی، بیماری ها نیز از مسیر 
جا نمانده و هر روز با چهره و نامی جدید ظهور می کنند تا پزشکان را 
 »pica « به چالش بکشند.یکی از این بیماری های عجیب سندروم
است که فرد را به سمت خوردن اشــیا  و چیزهای غیرخوراکی سوق 
می دهد به طوری که شخص به مصرف این موارد بیشتر اشتیاق نشان 
می دهد تا مواد غذایی. »Jade Noakes« دختر ۱3 ساله ای است 

که به این سندروم گرفتار است .
ناگفته نماند که این دختر غیر از این سندروم از بیماری اوتیسم نیز رنج 
می برد که همین موضوع نگرانی های مادر او را دو چندان کرده است، 
زیرا به خاطر ابتال به سندروم » pica« عالقه شدیدی به خوردن مداد و 
خوردن پاک کن پیدا کرده است. از این رو مادر او نمی تواند حتی برای 
لحظه ای دخترش را 
تنها بگــذارد؛ چراکه 
ممکن اســت یکی از 
این اشــیا در گلوی 
او گیــر کــرده و راه 

نفسش را بند بیاورد.

  قاب روز

زیبا ترین مناظر پارک های شهر مسکو

سیره بزرگان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

